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 فلؤملا ٌةملك

 فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا ّبَر هلل دمحلا
 هبحصو هلآ ىلعو «نيمألا مساقلا يبأ دمحم انديس ؛«نيلسرملا

 . نيعمجأ

 لوح ةيملعلا انتسارد نم ةيناثلا ةقلحلا ىه هذهف :دعب امأ

 فيرعتلاو هتاياورب ُقّلِعَتَت يهو «سنأ نب كلام مامإلا «أطوم»
 ءنأشلا اذه يف نيفلؤملا جهانمو ءاهنيب ةنراقملاو ءاهباحصأب

 .مهب فيرعتلاو

 ىلع امهنم لك لمتشا نيباب نم ثحابملا هذه دقِع مظتنا دقو

 . «كلام أطوم تاياور ىلإ كلاسملا راونأ»ب اهتيمس لوصف َةَّدِع

 ديسلا ءِدنسُملا ثّدحُملا ةمالعلا مامإلا دلاولا يديس ناكو

 باتكلا لصأل َةمَّدقُم بتك دق هللا ةمحر يكلاملا سابع نب يولع

 . باتكلا ردص يف اهانتبثأ هتافو ليبُق

 .ميركلا ههجول ًاصلاخ هلعجو ءعفانلا ملعلاب هللا انعفت

 هبتك ه5
 ينسحلا يكلاملا يولع نب دمحم ديسلا





 باتكل ١ ةمُدَغُم

 ملقب 5
 نيفيرشلا نيمرحلا ِثدَحُم ةمالعلا مامالا موحرملا

 ةعساو ةمحر هللا همحر يكلاملا سابع نب يولع ديسلا
 ه١1941١ ةنس فوتُملا

 هللا دبع يبأ مامإلل «أطوملا» باتك نع بتكأ نأ ّيلإ ٌبيبَح

 باتكلا اذهل امو «ىلاعت هللا همحر ةرجهلا راد مامإ «سنأ نب , كلام

 نم مامإلا ِهَفّلْؤَمل امو .ءثيدحلا بتُك نيب ةيماّسلا ةناكملا نم

 .داهتجالا ةوقو .«لاجرلا داقتناو «ةنّسلا ةمدخو ءريدقتلاو لالجإلا

 ةنّسلا حابصم «مالسإلا ٍةَجحح مامُهلا مامإلا فيلأت «أطوملا»

 يذلا ةرجهلا راد مامإ .ىلاعت هللا همحر سنأ نب ؛ كلام هللا دبع يبأ

 .لبإلا دابكأ هيلإ برضت

 «ِهْفْدَصُم لضْفو باتكلا اذه عم ةلالج ىلع َنوُثُدَحُملا قفت

 ةهج نم وأ .فلضُلا لضق هج نم لضافتت بلا تناك نشل

 اهل لوبقلا ةهج نم وأ ءاهثيداحأ ةرهش ةهج نم وأ ءةحّصلا مازتلا
 دصاقملا باعيتساو «بيترتلا نس ةهج وأ «نيملسملا ةماع نم

 ىلع ئوتحا ليلجلا باتكلا اذه َّنِإف ؛بادآلا نم اهوحنو ةمهملا

 .رومألا هذه عيمج

 ةبطاق لقنلا لهأ قفتا يذلا كلام مامإلا هعضاو نأ ,كّبسحو
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 نم ايلعلا ةورّذلا يف ناك ؛هتياورب تبث اذإ ثيدحلا َّنأ ىلع
 هتذمالت نم امه ؛دمحأو «يعفاشلا :نارخأتملا نامامإلاو ءَةحّضلا

 .هللا امهمحر هملع نم نيديفتسُملاو

 ىلع ام» :هللا ةمحر يعفاشلا لاق دقف :ةحّصلا مازتلا امأ

 .«كلام «أطوم» نم ٌحصأ «ىلاعت هللا ٍباتك دعب ٌباتك ضرألا رهظ
 حيحّصلا فَّنَص نم لّوأ» :يفنحلا ياطلْعُم ظفاحلا لاقو

 . (ٌكلام

 دنعو ؛هدنع ٌحيحَص كلام باتك» :رجح نبا ظفاحلا لاقو

 عطقنملاو «لسرملاب جاجتحالا نم ٌهرظَن هاضتقا ام ىلع .هدْلَق نم
 .اامهريغو

 عطّقتُملاو لَسرُملاب لمعلا يف اوفلتخا ةءاملعلا َّنأ ينعي
 ىلإ «نيعباتلا نم ءاملعلا رثكأو ةفينح وبأو «كلام نامامإلا بهذف
  هنع هللا يضر رمع لوقب لالدتسالا مهدنع ٌحِصَيو ءامهب لمعلا ِةّْحِص

 .ةنيدملا لهأ نم نيعباتلا نم عْمَج قافتاب لالدتسالاو «هلاثمأو

 هذه تسيلو «هلصأ ايضتقمب لمع هللا ةمحر كلام مامإلاف
 لسرملا َّلْصَو فرعي هنأل ءثيدحلا ةحص ىف ةحداق هدنع َلَلِعلا
 .«. . . ًاحيحص هدنع «أطوملا» نوكيف «ٌصاخ ٍدصقل هلسرُيَف

 ىف هقفاو نمو كلام دنع ٌةَبُح لسرُملا َّنِإ) :ىطويسلا لاقو
 دضتعا اذإ  ةيعفاشلا ينعي  اندنع ٌةَسح كلذكو .ةلأسملا هذه

 لسرُم «أطوملا» يف سيلو .يباحص فقومب وأ «ةعوفرملا ةياورلاب

 ءاهانعمب وأ اهظفلب امإ ؛ةعوفرملا ةياورلاب دضتعا دقو الإ
 .«عيمجلا دنع ٌحيِحَص «أطوملا» نإ :لاقي نأ باوصلاف
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 بتكلا باحصأ َّنإ :لوقأو» :يولهُدلا هللا يلو مامإلا لاق
 ليسارم لصَو يف مهعسو اولذب .««كردتسملا» يف مكاحلاو قتْسلا

 أطوملل ًاحورش بتكلا هذه تناكف ءهتافوقوم عفرو .كلام

 َفْلأ دقو :لاق ...انحرش امك ةنّسلاو باتكلا نم ذخأم هلو
 (أطوملا» يف ام ٍلصَو يف «ديهمتلا» باتك ربلا دبع نبا ظفاحلا

 ,ينغلب :هلوق نم «أطوملا» يف ام عيمج :لاقو .ليسارملا نم

 ٌةدّنسُم اهلكو «ًاثيدح نوتسو دحاو ؟كلذ لاثمأو ءهدنع ةقثلأ نعو

 هللاو ءاهذخأم فرعَت مل ثيداحأ ةعبرأ اّلِإ .كلام قيرط ريغ نم
 . ملعأ

 .«نسأل ئَسْنَأ ْنِكلَو ءئّسْنأ ال ينإ» :اهدحأ

 َراَمْعَأ ىَرأ» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأ :اهيناثو

 ١ :لاق زرغلا يف يلجر تعضو دقو ملسو هيلع هللا ىلص

 .«سانلل كَقلْخ

 .«؛ٌةقدَغ ّنْيَع كليف ؛ َتْمَءاَسَت من ةيِرْحَب تأشنأ اَذِإ» :اهعبارو

 نكلو ؛اهظفلب تبث مل ولو ثيداحألا ةعبرألا هذهو :لاق

 . ؟حيحص اهانعم

 ظفاحلا َّنأب :ىناتكلا ىحلا دبع فيرشلا ىنئَدَح دقو :ُتْلُق
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 ةعبرألا هذه ٍلْصَو يف ًاّصاخ ًاباتك املأ حالصلا نب نامثع ورمع ابأ

 , '0كيداحألا

 ءافلخلا نم ٌريِمَغ ٌّمَج هفّلْؤُم نع ٌهاوَر دقف :فّلَوُملا ةرْهش امأ
 :ليقو ءنومأملاو نيمألا هانباو ءديشرلا :ءافلخلا نمف «ءاملعلاو

 .يداهلاو يدهملا

 .ةطساو الب نسحلا نس دمحتمو «يعفاشلا :ةمئألا نمو

 وبأو «هنع ةعامجو «يدهم نب نمحرلا دبع نع «دمحأ مامإلاو

 . ةلع لجر نع « فسوي

 نب ىيحي : كلام باحصأ نمف ؟ ةريثك ٌتاعاَمَج ّنيثدَحملا نمو

 . غبصأو .مساقلا ناو « ىيحي

 «نييرصملا نمو «يرصملا نونلا وذ :ةيفوصلا نمو

 . قئالخ نييماشلاو

 ربلا دبع نبا ظفاحلاو «ءةخسن نيثالث ىلع ديزت «أطوملا» خسْنَو

 ىه ءةخسن ةرشع ىتنثأ ىلع ؟ديهمتلا»و .؟راكذتسالا» باتك عضو

 .اهرهشأو اهاوقأ

 «أطوملاب ينتعا ام لثم باتكب نتعُي مل» :ضايع يضاقلا لاق

 «لسرم لصوو ءحرشو ءجيرختو «قيلعتو «بيرغ حرش نم

 اهرشن داعأو «يرامغلا هللا دبع ديسلا ةمالعلا لبق نم ةلاسرلا هذه تعبط )١(

 هيأتك نمض ىلاعت هللا مهمحر ةدغ وبأ حاتفلا كديبع خيشلا ةمالعلا اهب ايلتعم

 .«ثيدحلا مولع يف لئاسر سمخ»
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 وهو «هيلع مُهَْلَمَع ةيكلاملاف ؛أطوملل نيملسملا لوبق امأ
 يف هبَّقعَت ناك نإو .هداهتجا ةدامو هللا همحر يعفاشلا بهذم لصأ

 ءديدجلا هبهذم يف تاياورلا حيجرت يف هفلاحَتو «عيضاوملا ضعب

 وه ؛هريغو (؛طوسبملا» يف دمحم مامإلا هقفل لاملا سأرو

 يفكت ال ةفينح يبأ مامإلا نع اهيوري يتلا راثآلاف اَلِإو .«أطوملا»

 هبو» :«هئطوم» يف دمحم لوقي ام ًاريثكو ءهقفلا لئاسم عيمج
 . «ةفينح وبأ لوقي ناك هبو «لوقأ
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 لدعي ال «كلام مامإلا قيرط نم ثيدحلا دجو اذإ يراخبلاو

 يفو ءدهاوش هل درويف ءهطرش ىلع نكي مل اذإ الإ ؛هريغ ىلإ هنع

 .هئاميإو ثيدحلا ةراشإب «أطوملا» راثآل دهشتسي عيضاوملا نم ريثك

 ام «أطوملا» يف كلام مامإلا َنّْوَد دقف :بيترتلا ةهج نم امأو

 نم عمجو ءهقفلا باوبأ عيمج ىلع مّلكتَو ءماكحألاب قلعتي
 تاغالبو ليسارمب اهحرش مث ءًأيوق ناك ام زاجحلا لهأ ثيداحأ

 ةقيرط تناك هذهو «نيعباتلا ئواتفو «مهيواتفو ةباحصلا لاوقأ

 فينصت يف اوذخأ نيتئملا دعبو «نيتئملا يف ثيدحلا يف فينصنلا

 .راثآلا نع ثيداحألا دارفإو «ديناسملا

 ثيداحألا نم «أطوملا» يف ام ةلمج» :يرهبألا ركب وبأ لاق

 )5٠0( اهيف دنسُملا «ءثيدح )١٠١( ةفوقوملا راثآلاو «ةعوفرملا

 نمو «ءًائثيدح (519) فوقوملاو :ًائيدح (7١5؟) لسرُملاو ءثيدح

 «أطوملا» يف عمج دق ُكلاَم ناكو .ًاثيدح (؟15) نيعباتلا لاوقأ

 اهنم ُصِقْنُيَو موي َلُك اهيف رظني راص مث ءثيدح فالآ ةرشع ًالوأ
 .(ددعلا اذه يقب نأ ىلإ



لا» يمس مل : متاح يبأل ليفو
 ؟«أطوم

 ص 2 را

 .(«كلام أطوم» : ليف ىتح سانلل ُهَألعَوَو هملص لق يش :لاقف

 فيلأت يف ء ءاملعلا نم ريثك عرش ؛هأطَوُم 0 تفل املو

 تْلَأ دق اهو «باتكلا اذه فيلأتب كسفن تسعت أ :مامإلل ليقف ءهلثم

 .هلثم سانلا

 هب ديرأ ام اّلِإ بتكلا هذه نم لبقُي ال «نوملعتس :لاقف

 تيقلأ اهْنأك «بتكلا كلت نم ٌءِيَش فرُح ام ؛ليلق نمر دعب

 .رثبلا يف

 ًالوأ ثيدحلا ىلع «هئثطوم» يف مامإلا هقف ئنبم نأ ؛ملعا َ

 هنع هللا يضر قورافلا اياضق ىلع مث ل ًالسرُم وأ ناك ًادنسُم

 رمع نبا لمَع ىلع مث «ًابلاغ ليزنتلاو يحولل ًاقفاوُم ناك هيأر َّنأل

 ٍقُرَمَّتلاو ةماقتسالاب هل اودهش ةباحصلا رباكأ َّنأل ءامهنع هللا ىضر

 نينمؤملا مأ ةشئاع ةديسلا تلاقو ءرثألا ىلع ةظفاحملاو عابتالا يف

 .رمع نب هللا دبع نم ٍلّوُألا رمألل مزلأ انيأر ام :اهنع هللا ىضر

 . نتملا يف هتلحخ ام مدع ؛ ةماقتسا ىلع ّلُدَي همر

 نأل ؛ةنيدملا لهأ لمعو «نيعباتلا لاوقأ رايتخا ىلع ّمُث

 اهيلإ َنوُدْفَي سانلاو ءراصمألا بلقو دالبلا َحوَر تناك ةنيدملا

 .اهيف نوكي ام نودمتعيو ءاهلهأ نم نوذخأيو

 نع ءعقأت نع كلام : اهّلَجأو ؛ ٌةريثك ِكلاَم مامإلا ٌديناسأو
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 ريبزلا وبأ :مه ءَةَّنِس اّلإ َنوُيِنَدَم مهلك ِكلام مامإلا خياشمو
 ءاطعو «- ةرصبلا نم  ينايتخّسلا بويأو «ليوطلا ديمو «ىكملا

 نم  ةلّْبَع يبأ نب ميهاربإو « ةريزجلا نم  ميركلا دبعو «يناسارخلا
 . ماشلا

 نإ اهل ٌدرْفئسَف .ةيثيدحلاو ةيداهتجالا هتعانص حيضوت امأ

 .ةصاخ ًةرِضاَحُم ىلاعت هللا ءاش

 ملام هرمَع ناكو ههااإ/4 ةئنس تامو هذ ةنس مامزلا دلو

 ءاتفإلا بصنم ىف ةنيدملا ىف ُثكمو «ىلاعت هللا ةمحر ةئس

 نأل «قافآلا نم لئاسملا هيلع ُدَرَت تناكو ءةنس ٠١< داهتجالاو
 . ءالضفلا عجرمو .ءاملعلا لاخر طِحَم تناك ةنيدملا

 ضيبأ «سأرلا علصأ .ةماقلا ليوط هللا همحر مامإلا ناك

 . ابيهم ناكو «ةرمُحلا ىلإ ًالئام

 | :رعاشلا لاق

 ناقذألا ٌسكاوَن نولئاسلاو  َةبيَه عَجارُي الف باوجلا ُعدَ

 ٍناطلُس اذ سيلَو عاطُملا وهف ىقّثلا ناطلس ّرِعَو راقولا ُبدأ

 نم لقعأ تيأر ام» :يدهم نب نمحرلا دبع مامإلا لاق
 .«كلام

 ريمأ كلام : نيعم نب ىيحييو .ناطقلا نب ىيحي لاقو

 .«ثيدحلا ىف نينمؤملا

 .«مجّنلا ٌكلامَق ؛ءاملعلا َرِكُذ اذإ» :يعفاشلا لاقو

 .«كلام نم هللا نيد يف نمآ ٍدحأ نِم ام» :ًاضيأ لاقو
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 ملع بهذل امهالولو «نانيرق َةنييُع نباو ٌكلاَم» :ًاضيأ لاقو

 .(زاجحلا

 سانلا برضي نأ كشوُي» :ثيدح يف ةنيّيُعغ نب نايفس لاقو

 هنأ ئرث :؛«ةنيدملا ملاع نم ملعأ املاع نودحي الف ؟لبالا دابكأ

 . «ًاكلام هللا محرو «لاجرلل هداقتنا دش امو «سنأ نب , كلام

 : لوقي ثيح نودعس نبا ُُد هّللو « ريثك ةمئألا نم هيلع ءانثلاو

 ُبتكيو ٌتيدحلا يوري نمل لوقأ
 هتوف لبق كلامأطوم كيل

 هبيطل دنم ٌعرفلا تاط لصألا وه

 هباتك دعب هّللا دنع ملعلا وه

 اهنايّبب هراثآ تّيرعأ دقل
 اورخافت زاجحلا ٌلهأ هب اممو
 ًاكلام أطوم يف اّنع هَّللا ىزج

 هو 7 َ

 اتّيَمو ًاّبَح ملعلا لهأ قان دقل

 ةيشخو ئوقتب الإ مهقاف امو

 ُبلطَيو هيف هقفلا لبس كّلسيَو
 ٌبلطَم ٍءرملل تاف نإ هدعب امف

 ُييَط لصألاو عرقا ب ٌبيِطَي ال ملو

 ُبِرعَم قدّصلاب ّقحلا ناسل هيفو

 ُبَّذكُم نيملاعلا يف اهل سيلف
 ُبَبَحُم قارعلاب أطوملا َّنأب

 ُبّرهُلا بيبألا يزجي ام لضفأب
 ُبِهرَيو هلالا ئشخي نم لعف اذك
 ُبَرضَت سانلا يف لاثمألا هب تحضأف

 ٌبضغَيو هلالا يف ئضرَي ناك اذإ
 ,يولع دمحم ينيع ةّرَقَو «ينبا ىلاعت هللا قْفَو دقو ؛اذه

 .هتاياورو ؛ةيملعلا هتميقو ءهلضفو «كلام مامإلا «أطوم» نع بتكف

 ٌرَمَت ام ؛عوضوملا اذه يف قّمَحو «ةليوط َةَذُم كلذب لغتشاو
 .نيملسملا هب عفنو هدّيأو « هيف هللا كرابف « نيبحملا نلويع

 . نيمآ
 مامإلا ُنِْيَع هب تّرَق دقل ًاقح ماظنلا يهاَر امّس فيلأت هلل



 مامّتلا ىلع َنْرِكذدق«أطوملا» حست  ًاعِفاَن أملِع هيف فلْوُملا ٍعِمج

 ماقم ئلعأ يف حتفلاب ُهَذِيْيَِو ِهئاَزَج ريخب هيِرِجَي هللاف
 ماركلا ٍةَفراَطَتلا بحّصلا كلذكو هلآو يبّتلا ىلع ةالصلا َث

 4 نع 71 .

 يكلاملا زيزعلا دبع نب سابع نب يولع
 ينسحلا :يكملا

 شها١19 ةنس مرحُم ةَّرغ





 لوألا بابلا

 :ةيتآلا لوصفلا ىلع لمتشيو
 .اهباحصأب فيرعتلاو «أطوملا» تاياور ٌرِصَح :لوألا لصفلا

 .اهعاونأو تاياورلا فالتخا بابسأ :يناثلا لصفلا

 .تاياورلا فالتخا يف نيِّلَؤُملا جهانم ةسارد :ثلاثلا لصفلا

 .تاياورلا نيب فالتخالاو قافتالا نطاوم :عبارلا لصفلا
 .«أطوملا» تاياور ضعبب لاصتالا ٌقْدَط : سماخلا لصفلا





 خزن ا 5
 26 امل 56
 ع --

 اهب فيرعتلاو ,«أطوملا» تاتاور رصح

 : أطوملا»

 «كلام مامإلا فيلأت وه ؛ةّمألا نيب روهشملا فورعملا اذه

 لوقي اذامل ٍنكلو . عزانُم م عزاني الو .فلاخخم كلذ يف فلاخي ال

 مساب فرعُت ٍةياَوِر لكو ؟ةديدع تاياور «أطوملل» َّنِإ :نوُثَّدحُملا

 أطوم» :وأ ءىيحي نب ىيحي ةياور هذه :ًالثم نولوقيف ءصاخ
 هذهو ء4«دمحم أطوم» :وأ ءنسحلا نب دمحم ةياور هذهو ؛«ىيحي

 .«بهو نبا أطوم» :وأ «بهو نبا ةياور

 نبا مأ ءىيحي مأ ُكلاَم وهأ «باتكلا اذه ْتْلَوُم نمَق

 ؟مهريغ مأ «نسحلا

 امنإو «ىلاعت هللا همحر ِكلاَم فيلأت «أطوملا» َّنأ ٌقَحلاو

 زيمتتل ءاهاوَر يذلا اهيوارل ةخسن ّلُك تبين ؛تاياورلا فالتخال

 «ةدايز نم هب ٌفلتخت امب تاياورلا نيب رب نم َفرعَتَو «أهريغ نع هب

 أطوم» وأ ء««دمحم أطوم» :لاق نم َمَهوأ دقف اذهلو ءصقن وأ

 «كلام أطوم» :لوقي نأ قيقحتلاو ««بهو نبا أطوم١ وأ ؛«ىيحب

 .اذكهو ءدمحم ةياور نم «كلام أطوم» وأ «ىيحي ةياوز نم

 هللا ةمححر ىطيقنشلا هللا بيبح دمحم خيشلا نعملا اذهل راشأو
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 : ؟0لاقف ىلاعت

 ٌئطوي كلام نع ىور وم ٍرحاو لكف ها ثى ءودامل أطوُئهلدحاولٌُكَق

 لمتنا دق هل ٌصخش هب داز امو ضعب ىلع اهضعب دازف

 «كلام نع «أطوملا» ةاور نم : يأ ةدحاو لكف» :هلوقف

 لق# :هلوقو «هاور ام بسحب نّيبيو سسّوُي : يأ «غيظوي» :هلوقو

 .بستنا :يأ «لومتنا

 هذه فالتخا بابسأ نع ِتآ لصف يف هللا ءاش نإ مّلكتنَسو
 .تاياورلا

 يه :مهضعب لاقف ىكأطوملا» تاياور ددذع يف فلتخاو

 .ةياور نوثالث يه لب :ليقو «ةياور نورشع

 امم «أطوملا» ْخَسُن نم رهتشا يذلاو» :ضايع يضاقلا لاق
 باحصأ هنم لقت وأ «انخ ويش ةياور يف ناك وأ هيلع تفقو وأ «هتيوَر

 .'"”«نوثالث اهنأ مهضعب ركذو «ةخسن نيرشع وحن ؛تائطوملا فالتخا

 تآطوملا :يعفاشلا نيسح نب دمحم نب مساقلا وبأ لاقو

 اهنم لمعتسملاو «براقتم اهانعم « رشع لجأ كلام نع ةفورعملا

 بعصم يبألو ء؛ريكب نبا»و ««ىيحي نب ىيحي أطوم» :ةعبرأ
 أطوم» ىف الإ لامعتسالا تفعض مث .«بهو نبا»و .«يرهرزلا

 ءا 0 ١
 .  ؛ريكب نبأ» يف مث ءاكىبحي

 .(96ص) ؛«كلاسلا ليلد» )١(

 ,49:75 ؛«كرادملا بيترت١ (؟)

 ,.8:7١19؟ «نوئظلا فشك» (©)



 : ىقفاغلا لاقو

 «كلام نع تّيوُر ةياور ةرشع ىتنثا نم «أطوملا» ترظن»

 .فسوي نباو ءىبنْعَقلاو .ءمساقلا نباو ءبهو نبا ةياور :يهو
 مار 4 سا اىوارق أ ع عما ا ١

 بعّصمو «يرهّزلا بعَصَم يبأو ءريكي نباو ءريفع نباو «نعمو

 . . 8 22320 . هو 5 ا

 :مهضعب ديزيو .' «يثيللا ىيحيو ءدرب نباو ءيروصلاو «يريبّرلا

 .'70يميمَتلا ىيحي ةياور
 َء

 نييرخأ نيتياور نم «أطوملا» ىلع تفقو دقو» :يطويسلا لاق

 «كيعس نسب ديوس ةياور :امهادحإ «يقفاغلا ركذ ام ئىوس

 َتْنِّيَب دقو «ةفينح ىبأ بحاص نسحلا نب دمحم ةياور : ئرخألاو

 . "”«تاياورلا هذه ىلع مالكلا ريبكلا حرشلا يف 0 1 . :

 دقو «سانلا نيب روهشملاو فورعملاو دمتعملا وه اذه :ُتْلُق

 ًاضيأ وهو «دايز نب يلع خيشلا ةياور نم ةعطقب ىلاعت هللا ينقزر

 ظ .'*”سنوت نم اهترّرَص دق «أطوملا» ٍةاوُر دحأ

 «ةياور ةرشع َتِس :«أطوملا» تاياور نم انل ٌلّصحتَي كلذبو

 ناتياَوِرَو «ضعبلا اهركذ َةَياَوِرَو «يقفاغلا اهركذ ةياور ةرشع اتنثا

 .ةلاسرلا هذه بتاك نم ٌةياَوِرَو ءيطويسلا امهداز

 .نيمآ «حالصلاو ريخلا هيف امل عيمجلا هللا قّقَو

 .فرصتب ؛«(طوطخم) «أطوملا دئسم» )١(

 .(05) ؛زجوألا» ةمدقم (6)

 ٠١:١. ة«كلاوحلا ريونت# (6)

 «يمالسإلا برغلا راد نع ءرفيثلا يلذاشلا دمحم ةمالعلا قيقحتب تردص دق (؟)

 . توري

 5ظ5ًِ



 ٌبتكأو ءاهباحصأل مجرتأو تاياورلا هذه عيمج نع ملكنأسو

 ًافيصوت بتكلا رود يف اهيلع تعلطا وأ يل تعفو ةياور لك نع

 .ةفورعملا ىبحي ةياورب ناكمإلا رذقب اهئراقأو الماك الماش

 نب ديوسو ءمساقلا نب أو «يِبنعَقلا :ةياور ىلع تلّصحَت دقو

 اذه ءدايز نس يلعو ع 27 بعصُم يبأ ةياور نم ٍةدرفم عطِقَو © لكيعس

 نب دذمحمو (ىيحي ةياور :نيتعوبطملا نيتياورلا ىلإ ةفاضإلاب

 .اًضاخ ًالصف ةياور لُكِل تدقعو «نسحلا

 ء«بهو نبا ةياور :يهو لصفلا اذه يف هنع ُمّلكتأس يقب امو
 بعصمو :ريْمْع نيآو ءريكب نبأو .« فسوي نباو « ىئىسيع نب نعمو

 ةفاذحخ ىبأو درب نباو .يروّصلا كرايملا نب دمحمو «يريبزلا

 . يميمتلا ليحيو  يمهّسْلا

 «بهو نبا ةياور»

 : اهيحاص -

 ىف دلو .يرصملا يرهفلا ةملّس نب هللا دبع دمحم وبأ .وه

 ءكلام :مهنم خيش ةئم عبرأ نع ذخأو ءه١١؟6١ ةنس ةدعقلا يذ

 نباو «نائنايفسلاو «نمحرلا دبع نب دمحمو دعس نب ثيللاو

 . عفان ىلع أرقو «جيرج

 ذاتسألا هجرخأ اهنم ٌءزج عبط طقف «ةلماك دعب عبطت مل يبنعقلا مامإلا ةياور )١(
 صخيلتب هللا دمحب تعبط دقف ءمساقلا نبا ةياور امأ «ءيكرت ديجملا دبع

 اهرشن تعبط دقف ديعس نب ديوس ةياورو .«فلؤملا قيقحتب يسباقلا مامإلا
 ةياور اذكو «توريب «ىمالسإلا برغلا راد نع تردصو ديجملا دبع ذاتسألا
 .داوع راشب اهرشن ( بعحصم ىبأ
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 ناكو .ريكب نباو .غبصأو .«نوئحخسو .«ثيللا :هنع ئوّرو

 نم هّقفّتلاو داهتجالا قيرط ملعت ناكو ءادحأ دْلقُم ا ًادهتجم

 .ثيداحألل ةياورلا ريثك هرصع ىف ناكو «ثيللاو «كلام

 فلأ ةئم هفيناصت ىف دجو هنأ .هريغو ىبهذلا ركذ دقو

 هثيدح ىف دجوي ال هذه عمو «هتياور نم ًافلأ لورشعو « ثيدح

 باتكو «بهو نبا عماج»ب روهشم باتك هفيناصت نمو

 باتكو .«أطوملا ريسفت» باتكو «4يزاغملا» باتكو ««كسانملا»

 . 0(ردقلا»

 ءًاموي هيلع ئرّمَف ««ةمايقلا موي لاوهأ» باتك ْفْنَض تاكو

 كلام بيكي مل» :اولاقو .ةنس نيرشع ًاكلام ٌتبحَص :لاقو

 .«بهو نبال اّلِإ ؛دحأل هيقفلاب

 .ُمامإ :ُكلاَم هنع لاقو

 ريثك «ةيقف ٌحلاَص ملاَع بصو نبأ)» :لبنح نب دمحأ لاقو

 .؛هثيدح ٌحصأ ام ,قودص ةقث «ثيدحلا حيحص «ملعلا

 ىلإ هتبحص يف لزي ملو .ها548 ةنس ىف كلام ىلإ لحَّر دقو

 .يفوُت نأ

 «ةميدقلا ةعبطلا جرخمل فرصت نم عقو ام اهيف نيب ةديدج ةعبط تردص )١(

 .ضايرلا «ءاطعلا راد ةعابط

 فن



 كلام يأر نم ءيش يف انككَش اذإ اَنُك» :بَعْصُم وبأ لاقو
 نبا ىلإ هباحصأ رابكو «ةريغملاو «رائيد نبا ٌبتك «هتوم دعب
 .«هباوج انيتأيف ؛بهو

 لوق يف َنوُفلتخَي كلام باحصأ ناك" :يضاقلا نوراه لاقو
 .(هيأر نع نوردصيف «بهو نبا موُدُق نورظتنيف .هتوم دعب كلام

 .«ملعلا لهأ نوكي اذك» : هنع ماق دقو  ٌكلاَم هنع لاقو
 .هِعّشَحَت نم ئأر امل

 .«كلام يف سانلا ُتبْثَأ وه» :مكحلا دبع نب دمحم لاقو

 راثآلاو ننسلاب ِكلاَم باحصأ ملعأ وه» :غبصأ :لاقو
 ميظعو «ةبحملاو ةَّدوَملا نم امهنيب ناك امو «كلام عم ةرابخأو
 .«اهرصح نطوم اذه سيلو ةروهشم ؟مارتحالا ريبكو ةلّصلا

 ,كلام نع ْىوَر نم َلُك ىلع ديزي هوطَوُم» :يليلخلا لاق
 يٌنوُتو .كلام تام نأ ىلإ ه4 ةنس نم كلام نم عمسُي لزي ملو
 . 20ه191/ ةنس نابعش نم سماخلا دحألا موي بهو نبا

 ,«يمرادلا»و ««دمحأ دنسماو ةَّئسلا بتكلا ُتعَبَتَت دقو

 : يل رهظف «ءبهو نبا ةياور نم هوجرخأ ام رادقم ةفرعمل
 ةرشابم ثيداحأ ةتس كلام نع هل ئوَر يراخبلا نأ ١

 «نلعألا دبع نب سنوي :ةطساوب هنع يوري ًامِلسُم نأ - ١

 «بهذملا جابيدلا) «5 «بيذهتلا بيذهت١ 475١:7« «كرادملا بيترت» )١(

 .(8١1؟9)
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 «يليألا ديعس نب نوراهو ءحرَّسلا نب ورمع نب دمحأ رهاطلا يبأو

 .- أطوملل هتياور - بهو نبا نع مهلك ءداؤس نب ورمعو

 .ًاثيدح نيرشعو ةسمخ ءالؤه ةطساوب هل َيوُر دقو

 نب دمحأو ءحِرَسلا نبأ :ةطساوب يوري دواد 5 َّنأ_*

 مهلك «ينادمهلا ديعس نب دمحأو «نيكسيم نب ثراحلاو ءحلاص

 .- أطوملل هتياور - بهو نبا نع

 .ثيداحأ ةينامث ءالؤه ةطساوب هل ئوّر دقو

 نب ناميلسو ءحرّسلا نبا :ةطساوب هنع يوري يئاسنلا َّنأ - ؛

 نب عيبرلاو ءهرصن نب ديوسو «نيكسم نب ثراحلاو ءدواد

 .- أطوملل هتياور - بهو نبا نع مهلك ءدواد نب ناميلس

 .ثيداحأ ةينامث ءالؤه ةطساوب هل جرخأ دقو

 «ىسيع نب نعم ةّتاور»

 : اهيحاص

 يندملا رانيد نب ىسيع نب  ميملا حتفب  نْعَم ىبحي وبأ :وه
 .مهالوم يعجشألا  زقلا عئاب ينعي - ْزاّرَقلا

 .حلاص نب ةيواعمو «نامهط نب ميهاربإو .«كلام :نع ْىَوَر

 . مهريغو

 ءيديّمَححلاو ءنيعم نباو «ينيدملا نبا :هنع ئورَو
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 نيح هيلع كتي ناك ًاكلام ّنأل :كلام ٌةَراَكع :هل لاقيو «نونحُسو ىلا

 يذلا وهو .«كلام ُبيِبَردَو .َّنَسَأو رّبَك امدعب دجسملا ىلإ هجورخ
 يف ًاكلام فّلَحو «نومأملاو نيمألا هينباو ديشرلل «أطوملا» هيلع أرق
 ظ .ةنيدملاب هقفلا

 نعم دنع ناكأ :نيعم نب ىيحيل تلُق :دينجلا نب ميهاربإ لاق

 ؟أطوملا ريغ ءيش

 .ليلق :لاق

 .كلام ثيدح يف هيلإ اندصق امنإو :ىيحي لاق

 ؟كلام ثيدح يف وه فيك :تلقف

 .ةقث :لاق

 ئلوتي يذلا وه ناك» :لاقو .«تاقثلا» يف ناّيِح نبا هركذو
 .«كلام ىلع ةءارقلا

 نب نعم مهنقتأو كلام باحصأ َتبثأ» :يزارلا متاح وبأ لاقو

 ةنيدملاب ''"ه98١ ةنس تام «ءبهو نبا نم ّىلإ ٌبحأ وهو «ىسيع
 .ةرونملا

 ةياور يف تسيل ثيداحأب ةياورلا هذه تدرفنا دقو اذه

 :يهو هريغ دنع نوكت دقو «ىيحي

 هللا لوسر ناك» :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ١

 اّلإو ءيعم ثّدحَت ْغرَف اذإف «ليللا نم يّلَصُي ملسو هيلع هللا ىلص
 .«نذؤملا هيتأي ىتح عجطضا

 رونلا ةرجساو 7 28 «جابيدلا»و غ5 85:1٠ ةبيذهتلا» :هتمحرت رظنا 0ع(

 .(05) ؛ةيكزلا
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 هيلع مالكلا يتأيسو ءاذهب نعم درفنا

 :ملسو هيلع هللا ىلص لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نع  ؟

 :هيفو .لئابق ثالث َروُد ركذو «؟راصنألا ٍروُد ريخب مكئبنأ الأ»

 .(ريخ راصنألا ٍروُد ّلُك يفو»

 سيلو ««أطوملا» يف ىسيع نب نعم هب درفنا ثيدحلا اذه
 . ًالصَمُم هيلع مالكلا يتأيسو .«أطوملا» يف ةاوّرلا نم هريغ دنع

 نم :نيملسملل اولاق دوهيلا َّنأ :هنع هللا ىضر رباج نع _

 :ىلاعت هللا لزنأف «لوحأ هدلو َءاج ؛ اهريد نم اهِلُبَق يف ةأرما تأ

 .ةيآلا .4:5ل تع مرآَي١
 هيلع مالكلا يتأيسو «نعم هب درفنا امم اذه

 هللا ىلص هللا لوسر نأ :امهنع هللا يضر رمع نبا نع

 .«مارح ٍرمَخ ٌلُكو رْمَخ ٍركْسُم َلُك» :لاق ملسو هيلع

 هيلع مالكلا يتأيسو ءهظفلو هدنسب نعم درفنا ثيدحلا اذه

 هللا لوسر َّنأ :امهنع هللا يضر رمع نبا نع «عفان نع

 .ثيدحلا ؛((...ةَّرِه يف ةأرما تبعا :لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 . ًالَصضفُم هيلع مالكلا يتأيسو ءدانسإلا اذهب نعم هب درفنا امم اذه

 ةريره يبأ نع .ءجرعألا نع ء«دانزلا يبأ نع - 5

 لعج امنإ» : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر َّنأ : هنع هللا يضر

 . هيلع اوفلتخت الف ءهب متؤيل مامإلا

 «ةاوّرلا نم هريغ نود هذحو هدانسإب نعم درفنا ثيدحلا اذه

 هيلع مالكلا يتأيسو

 ا



 هنأ : اهنع هللا يضر ةشئاع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع -

 .ثيدحلا ««...ةنئيدملا نع ّدحأ جرخي ال١ :لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 .هنع مالكلا يتأيسو ءالوصوم اذكه «هتياورب نعم درفنا

 الختم تيأر ام» :لاق هنع هللا ىضر دعس نب لهس نع 4

 ُ ُ هو

 ؟نوعنصت فيك :ليق

 .«خفنيو َفَسْنُي ريعشلا ناك :لاق

 .هيلع مالكلا يتأيسو «نعم هب درفنا ثيدحلا اذه

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر َّنأ :هنع هللا يضر سنأ نع - 4
 .«ينوقلت ىتح اوربصاف «ةرْثأ يدعب نورتس مكنإ» :راصنألل لاق

 . هيلع مالكلا ىتأيسو «نعم هب درفتأ ثيدحلا اذه

 ءادمحأ دلسماو ,«يمرادلا١و .ةتّسلا بتُكلا ٌتعّبَتَت لقو

 رهظيل «كلام ثيدح نم نعم نع اهباحصأ هاور ام رادقم ةفرعمل

 : يل رهظف .«أطوملل» نعم ةياور ىلع مهدامتعا ئدم

 ةتس هللا دبع نب يلع ةطساوب هل ئور يراخبلا َنأ- ١
 ظ .طقف ثيداحأ

 :مهو طئاسو ةثالثب ًاثيدح رشع دحأ هل ئور ًامِلسُم َّنأ - ١

 .«ملسم حيحص» نم ةقرفتم نطاوم يف .«نعم نع مهلك ءدلاخ

 مم



 :ةطساوب ًاثيدح نيتسو ةسمخ هل ْئوَر ؛يذمرتلا امأ *" 

 .نعم نع «يراصنألا قاحسإ

 لوق نم ناك امو» :2للعلا) باتك ىف لاقو كلذب حرص دقو

 «يراصنألا ىسوم نب قاحسإ هب انثّدَح ام هرثكأف ءسنأ نب كلام

 .«نعم انربخأ :لاق

 ةثالث ةطساوب ًاثيدح رشع ةتس هل ْئوَر دقف ؛ىئاسنلا امأ : 

 «بيعش نب يلعو « ىسيع نب نيسح-و هللا دبع نب نوراه .مه

 يبأ ةطساوب ًادحاو ًاثيدح هل ئىور دقف ؛ هحأم نبا امأو 0080

 . ىلهابلا دال نب ركب

 يبأ قيرط نم ًادحاو ًاثيدح هل ئور دقف ؛دمحأ امأ 5

 هذه عضاومو .«(ىنهجلا دلاخ نب ديز دنسم)ل ىف يراصنألا ىسوم

 الثل اهركذأ مل .ةصاخ سراهف ىف يدنع باتك ّلُك ىف ثيداحألا

 .ةصالخلا هذه ركذب ًايفتكم مالكلا لولي

 «فسوُي نبا ةياورد»

 : اهيحاص

 نكسملا ىسيئتلا «لصألا ىقشمدلا فسوي نب هللا دبع :وه

 ةددشملا نونلا رسكو ةيقوفلا ةانثملا ءاتلا رسكب) سيّئِي ىلإ ةبسن -

 .برغملا دالاب نم ةذلب . (ةلمهم نيس .. هرخأ ةانثم ءأي اهدعب

 .هبتك يف يراخبلا 50 ءمتاح وبأو «يراخبلا هقث

>" 



 بهو نباو «سنوي نب ىسيعو «ثيللاو «؛كلام :نع ئورَو

 . مهريغو

 . متاح وبأو «نيعم نباو «يراخبلا :هنعو

 دمتعا دقو .«ه87 ةنس «أطوملا» يعم عمس» :رِهْسُم وبأ لاقو

 .«أطوملا» يف سانلا ِتّبْنَأ نم وهو «كلام يف هيلع يراخبلا
 مث «يبنعقلا :«أطوملا» يف سانلا ٌقئوأ» :نيعم نبا لاق

 «أطوملا» يف قثوأ ٌّدحأ ضرألا ميدأ ىلع يقب ام :ةرم لاقو
 .«فسوي نب هللا دبع نم

 « سدوي نباو «يناجزوجلاو «يلجعلاو ءمتاح وبأ هَقثَو دقو

 ١ ةنس رصمب يفوت . يليلخلاو «نامح نباو

 .«(دنسُملا»و ««يمرادلا»و ءةتّسلا بتكلا يف ام ُتعّببَت دقو

 ء«فسوي نب هللا دبع ثيدح نم اهباحصأ ةجرخأ ام رادقم ةفرعمل

 : يل رهظف «.كلام مامإلا نع

 ةياور يف ًاريثك ًادامتعا هيلع دمتعي يراخبلا مامإلا نأ ١

 .«أطوملا» كلام ثيدح

 .ةطساو الب ةرشابم هنع يوري هنأو - ؟

 وبأ :ةسمخلا لوصألا باحصأ ةيقب هنع وري مل هنأ - "

 .ميملا فرح «ليدعتلاو حرجلا» 5157:1١. «بيرقتلا» «838:5 «بيذهتلا» )١(

 و



 دمحأ الو «ىمرادلا الو ءهجام نباو «ىئاسنلاو ؛يذمرتلاو ء«دواد

 ْ ْ .ةدنسملا) يف

 ًاثيدح «كلام نع ءهنع يراخبلا ئور ام رادقم ترصحو  ؛

 .ليوطتلا ِهرْكذ نم ئشخأ «لقتسم نايب يف يدنع وهو «ًاثيدح
 نيتئم كلام ثيدح نم هل ْئوَر يراخبلا نأ :هتصالخ نكلو

 . اثيدح نيعبسو ةتسو

 ءريكب نبا ةّياور»

 : اهبيحاص

 ءمهالوم ؛يموزخملا يعرقلا ريكب نب هللا دبع نب ىيحي :وه

 .ريكب نب ىيحي :لاقيف ِهّدَج ىلإ بسْنُي دقو .ظفاحلا ايركز وبأ

 .دامحو «ثيللاو «كلام :نع ئوّرو «ه65١ ةئنس َدلَو

 .هجام نباو ءملسمو «يراخبلا :ِةاَوَر نم وهو

 هقئوو ««تاقثلا» يف ناّبِح نبا هركذف «ءاملعلا هيف ملكت دقو

 نبا لاقو «ةقثب سيل :يئاسنلا لاقو .عناق نباو «يليلخلا ًاضيأ

 هثيدح بتكي :متاح وبأ لاقو «ثيللا يف سانلا تبثأ وه :يدع

 . هب ٌجتحيو

 كلام نم «أطوملا» ريكب نب ىيحي عمس :دلخم نب يقب لاقو

 .كلام ةءارقب اهضعب ءةرم ةرشع عبس

 (أطوملا» هعامس يف ثيدحلا لهأ مّلُكَت دق :يجابلا لاقو

 نع «أطوملا# ٍةاَوَُر دحأ وه :اولاق ةعامج َّنأ عم .كلام نع

 .كلام

 ني



 .ةلأسملا هذه يف مالكلا يام تلت
 «كلام نع هعامس يف ٌملكَتُم «ثيللا يف َةَقْي هنأ : لصاحلاو

 دَحُمو انخيش :لوقي مكحلا دبع نبا ناكو «ٌفورعَم ةيقف وهو
 لااا رف يفوُت «ريخب هيلع ينثيوأ ءاندلب

 كلذو ءًاليلق اَّلِإ كلام نع يراخبلا هل َجَرَخُي مل نكل :ُثْلَق
 بتاك بيبح يبأ نب بيبح ةءارقب كلام نع «أطوملا» عمس هنأل

 ةقث ريغ وهو .كلام
 : '"”ضايع يضاقلا لاق
 كلام ىلع «أطوملا» عمس نم ةياور ٍةَعنَّصلا ةمئأ َفًَعَض دقو

 قاروألا ””ُفِرظَحُي ناك هنأو «مهدنع هفعضل ؛هبتاك بيبح ةءارقب
 ءايوغنلا ارقي ف اكو نكمل ةعازقلا ني

 ب عوج كربلا لتحل «هلئاق لع نيش اذه كلا دف
 . '©9كلام ىلع زوجي ال اذه لثم َّنأو هل نيرضاحلا هباحصأ نم ريثك

 هيلع ُفرظَحُت ثيحب ةرثكلا نم نكي مل هيلع ضرَعلا أو
 لإ نؤرقي اوناك ام لب ءرضح نم الو وه نطفي الو «قاروألا
 زاوج عم هلثم ةءارقب ةقثلا مدع َّنأ اّلِإ .كلذ وحن وأ «نيتقرو
 يف ةرثؤم ؛ئنغملاب َّلْخُي ال امو ءههبشو فرحلا نع وهّسلاو ٍةلفَعلا

 00 جرْخُي مل ةلعلا هذهل هلعلو .هولاق امك عامسلا حيحصت
 .قبس امك ليلقلا اّلِإ كلام نع ريكب نبا ثيدح

 ."01:7 «بيرقت) 279:1١ ؟بيذهت١ 2578:7” («كرادملا بيترت" (0)
 ا «عاملإلا» 03

 .ثالثو نيتقرو حفصبي سانلاب عرسي أ ول

 18٠0:١. «ثيغملا حتف» (4)

 نب



 ؛؟بيبح ريغ ةءارقب كلام نع هعامَس امأو : ضايع لاف

 ءاذمحأ دلئسماو ةّمسلا بتكلا ىف تعبتت دقو ؛ءاذه

 هل دجأ ملف ءريكب نبا قيرط نم كلامل هوجرخأ أم «يمرادلا»و

 ظ .يراخبلا دنع ثيداحأ ةعبرأ ئوس مهدنع ًائيش

 : ريكي نبأ هب درفنا اممو

 هنأ هنع هللا يضر رمع نبا نع ؛عفان نع كلام ١

 . ثيدحلا ء«بّضلا نع َلِئُس ملسو هيلع هللا ىلص

 .هِدنَس ىلع مالكلا يتأيسو ءدنسلا اذهب ريكب نبا درفنا

 نأ :نمحرلا دبع نب ديمحل نع «باهش نبا نع 5١

 .1...نيجح ور قفنأ نم» :لافق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ل

 . دنس

 نع ةنجلا نود َسِبُح دق مكبحاص َّنإ) :هيفو .ةالص نم فرصنا

 .«اولعفاف ؛هنع اوضقت نأ متيأر نإف «نيدب موقلا

 .هيلع مالكلا يتأيسو ءريكب نبا هب درفنا

 هللا لوسر َّنأ ىنغلب :لاق زيزعلا دبع نب رمع نعد :

 .«نامهس '”سرفلل» لوقي ناك ملسو هيلع هللا ىلص

 .«سرافلل» :هلعلو ءلصألا يف اذكه )١(

0. 



 يتأيسو .اعوطقم هاور هريغو .ءًاعوفرم ريكب نبا هاور اذكه

 .هدنُس ىلع مالكلا

 ريفغ نبا ةّياور

 : اهبحاص -

 يراصنألا نامثع وبأ ءملسم نب ريفع نب ريثك نب ديعس :وه

 ريعغو «أطوملا» كلام نسم عصحس ءىها5ا/ ةئنس دلو «يرصملا

 ناكو «ربحلا ٌملِعو ثيدحلا ٌّملِع هيلع ّبلغو هبحصو «'''ءيش
 . خيرات هلو «سانلا رابخأب ًةَماُلَع

 . ميهاربإ نب بوقعيو « ةعيهل نباو «كدعس نب ثيللا : عمسو

 . هتقو يف رصم خياشم رخآ ناكو ءابضو نباو

 قودَص وه :متاح وبأ لاقو .ةقث وه :نيعم نب ىيحي لاق

 .سانلا بتك يف أرقي ناك ءتبّئلاب سيلو
 . ىناغاّصلا قاحسإ نب دمحمو ءملسمو «يراخبلا : هنع ئىوَر

 برعلا مايأو ءةيضاملا رابخألاو باسنألاب سانلا ملعأ نم ناكو

 ء«نايبلا نسح ًاحيصف ًاييدأ «بلاثملاو بقانملاو .اهعئاقوو اهرثآمو

 . ًاليوط ًانامز هتيب يف ملعلا يقبو ءها777 ةنس يفوُتو

 : يتأي ام ريفُع نبا ةياور تادرفنم نم هب ٌترفظ اممو
 هللا ىلص ىبنلا تتأ هل َةَمَع نأ :نصحم نب نيصخ نع ١

 :تلاق «؟ِتْنَأ َجْوَّر َتاَذأ» :اهل لاق هنأو ءاهل ةجاحل ملسو هيلع

 .معن
 .«ثيداحألا نم هريغو» :هلعل )١(

 نا



 ام اّلِإ ٌهوُلآأ ام :تلاق «؟تنأ فيك» :اهل لاق هنأ تمعزف

 .«كرانو كتّتج هنإف ءهنم تنأ نيأ يرظناف» :لاق

 يتأيسو «هدحو ريفَع نبا دنع «أطوملا» يف ثيدحلا اذه

 هيلع مالكلا

 هللا لوسر َّنأ :لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع ١

 اهيلع اوعرسأف ؛بدجلا يف مترفاس اًذِإ» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 هوري ملو ءهلذحو ريفع نبا دنع أطوملا يف ثيدحلا اذه .هاهيقنب

 هيلع مالكلا يتأيسو ءأطوملا يف هريغ

 اذه .«ةمايقلا موي نوقباسلا نولوألا نورخآلا نحن» -

 مل هريغو ««نولوألا» :ةدايزب يأ ءهدحو ريفُع نبا هب درفنا ظفللا

 .'''هيلع مالكلا يتأيسو ءاهركذي

 هيلع هللا ىلص لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع - 5

 وهف ؛يريغ هيف كرشأ ًالمع لمع نم) :ّلجو َّرع هللا لاق» :ملسو
 . «((هل هلك

 ضعب يف هنأ :مهضعب لاقو .ريفُع نبا هب درفنا ثيدحلا اذه

 هيلع مالكلا يتأيسو ءًاضيأ مساقلا نبا تاياور
 9 ىف ثم 2 . . 5 7 كل

 نب هللا دبع ثدخي جيدخ نب عفار عمس هنأ :عفان نع 5

 .يتأيسو «ريفع نبا هدانسإب درفنا امم اذه .عرازملا ِءاَرْك

 .91:5 («بيذهت١ .252:7 (كرادم» )١(

 عمو



 : اهنع هللا ىضر ةشئاع نع هيبأ نع «لدمحم نب رفعج نع 1

 ًالسرُم هيوري هريغو «ًادنسُم هتياورب ريفع نب ديعس درفنا

 سانلا ناك :دعس نب لهس نع «رانيد نب مزاح يبأ نع -

 .ىرسيلا هعارذ ىلع ئنميلا هدي لجرلا عضي نأ َنوُرَمْؤُي
 هللا ىلص يبنلا ىلإ كلذ يْنَي هنأ اّلِإ ملعأ ال :مزاح وبأ لاق

 .ملسو هيلع

 (ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ) :هلوق ةدايزب ريفع نبا درفنا

 . يتأيسو «هريغ دنع تسيلو

 «يريبزلا بعغضصم ةياور» *ِ مه 77 ايا

 : اهبحاص

 نب تباث نب بعصم نب هللا دبع نب بعصم هللا دبع وبأ :وه

 .ه65١ ةنس دلو .«يدسألا يشرقلا ماوعلا نب ريبزلا نب هللا دبع

 .نيدامحلاو «كلام : نع : ىوَر دقو

 وبأو ؛- ةةهحيبحصالا جراح - ملسمو .ةهجام نبا : هنعع ئىوّرو

 . نيعم نباو «- ةةئثئس)# جراخ - دواد

 10( 8 . 4 -0 1١
 ءيس ريعو كلام نع «أطوملا» قور

 .ةفورعم («أطوملل» هتياورو

 .هتبحصب فرغَو 5

 .«ثيداحألا نم هريغو» :ةرابعلا لعل )١(

 ب



 .ربخلاو رعشلاو بسّنلا يف شيرق ٌةَماَلَع ءٌقودَص ٌةقُي وهو

 ةءورم شيرق هجوأ ناكو «ةماعلاو ةصاخلا دنع ًامّظعُم ًافيرش ناكو

 ةروهشم ةديصق هلو ءًافيرظ ًارعاش ناكو «ًانايبو ًافرشو ءاملعو

 | : اهعلطم

 ينيليام برقأ توملا ناكو يماظع تعجرامدعب دعقأأ

 "م15 ةنس يَفوُتَو

 دنسم»و «ةتّسلا بتكلا باحصأ هاور ام ٌتعّبتَت دقو ؛اذه

 :يل رهظف .كلام نع بعصم ثيدح نم «يمرادلا»و ««دمحأ

 ىوَر هنأو ءةطساو الب ةرشابم هنع يوري هجام نبا َّنأ ١

 .ًادحاو ًائيدح «أطوملا» ثيدح نم هنع

 هئبا كلذكو «ةرشابم هنع يوري كلذك دمحأ مامإلا نأ - <

 ةسمخ كلام نع هتياور نم «دنسملا» ىف بعصم ىبألو .هللا دبع

 ْ ْ . ثيداحأ

 .هللا دمحب ةصاخ سراهف يف يدنع لَصَفُم كلذ ّلُكَو

 ضعب قيرط نم كلام ثيدح ىلاوع هيف ءزجب ٌترِفَظ دقو

 ةمالعلا اهبتكو اهجرختسا بعصم ةياور :اهتّلمجج نمو «تاياورلا

 هل لصحو ءهخويش نع بجاحلا نباب فورعملا دمحم نب رمع
 ىيحي يبأ نع اهدنسأو «ةتم تسو نيرشعو ثالث ةنس اهعامس

 نع «يزجّسلا تقولا يبأ نع «يبلعلا ناسح نب يلع نب ايركز
 «يراصنألا حرسم يبأ نب نمحرلا دبع دمحم يبأ نع «دمصلا دبع

 .بعصم نع «يوغبلا مساقلا يبأ نع

 )١( «نبيرقتلا) «ء١٠155:1 ؛«بيذهتلا» ء"0:5٠8 ««كرادملا بيترت# 5905:5.

 اب



 ةدايز دجأ ملف «ىيحي ةياورب اهتلباق دقو ًاثيدح نوثالث ىهو
 ىلع ٌنفتم ٌةحيحَص ٌةلصَتُم ٌةدّئسُم ثيداحأ اهنكل ًافالتخا وأ

 .دنّسلا ةيلاع «نيحيحصلا» دحأ ىف اهضعبو ءاهرثكأ

 «يروضلا ةياورد»

 : اهبحاص

 يشرقلا ئلعي نب كرابملا نب دمحم هللا دبع وبأ :وهو
 . قشمد ليزن يروُّصلا

 : مهريخو ءدقاو نب ورمعو .ةنييع نبأو «كلام :نع ئوَر

 .ةعْرَز وبأو «يمرادلاو ءروصنم نب قاحسإ :هنعو

 .هاآ6١11 ةنس يفْوَتَو ها 67 ةنس دلو

 :نيعم نبا لاقو .ةقث وه :ظفاحلا لاق ءداّبعلا نم ناكو

 ءمتاح وبأو .«يلجعلا ةقثوو .رهسُم يبأ دعب ماشلا خيش دمحم

 . "”يليلخلاو :نيهاش نباو ءناّبح نباو

 درُب نب ناميلس ةياور

 : اهيحاص -

 1! 0 ع 3 َ و . ٠
 قىوؤر .عيبرلا وبأ «يبيجتلا حيجن نب درب نب ناميلس .ومهو

 .كلذ ريغو «ءهقفلاو «أطوملا» كلام نع

 .هتقبط نم ُهَّدَعو ءارصم ءاهقف نم ناك» :بيبح نبا لاق

 )١( ١تهذيب« 2غ575:94 ١تقريب« 1١1:1.
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 ٌحصأ درُب نبا عمس يذلا «أطوملا» :مكحلا دبع نب دمحم لاقو

 ظ . أطوم
 نبا «يلاوملا باَّتُكو ةاضُقلا» باتك يف يدنكلا رمع وبأ ركذو

 نبا رصع يف َري ملو :لاقو .رصم ةاضُق دنع ًالوبقم ناك» :لاقف ءدرب

 مهنم لزي ملف .رصمب هبقع ملعلا ٌتروُأَو «هتلآو ٍءاضقلاب هنم ملعأ درُي
 .''"(ه1517 :ليقو ء«ه١١٠5 ةنس يفوُت «ةقبط ّلُك يف ةيكلاملل ٌّمَدَقُم

 «ةفاذخ ىيبأ ةّتاور»

 : اهيحاص -

 نب دمحم نب ليعامسإ نب دمحأ «يمهسلا ةفاذح وبأ :وه

 .دادغب ليزن ىندملا ةفاذح وبأ ءىمهسلا نمحرلا دبع نب هيبن

 لهأ نم هنع ئوَر نم رخآ وه «أطوملا» كلام :نع ئوَر

 .دانزلا يبأ نباو «ىجْنّرْلا دلاخ نب ملسمو 2« قدصلا

 يرمعلاو «( هجام نبا . هنغو

 .هريغ ىف طلخو « حيحص أطوملل هعامس

 .ًاميقتسم كلام نع «أطوملا» اعد : ينطقرالا لاقو

 , "0ه9769 ةنس“' تامو .ةلس ةثم نم

 5٠١:7 «كرادملا» )١(

 ١١:1١. «بيرقتا 215:1١ «بيذهت١ (0)

 م



 نم ةلمج قيرط نع كلام ثيدح يلاوع هيف ٍءزجب ترفظ دقو
 يلاوع ركذف «ةياورلا هذه اهتلمج نمو «''"بجاحلا نبال تاياورلا
 يبنلاو كلام نيب .«ثيداحأ ةرشع يهو ءاهقيرط نم كلام ثيداحأ

 ٌةحيِحَص ٌةلصَتُم ةدّئسُم «ةثالث وأ نايواَر اّمإ اهيف ءملسو هيلع هللا ىلص

 . ىيحي نب ىبحي ةياور فلاخُي ءيش اهيف سيل ءاهتحص ىلع ٌقْفتُم

 . اهثيداحأ تاجرد نع ثحبلاو اهتلباقم دعب يل رهظ اذكه

 «يلظنخلا يميمتلا ىيحي ةّياور»

 :اهبحاص

 يميمتلا نمحرلا دبع نب ريكب نب ىيحي نب ىيحي :وه
 بلط ىف لحرو «ه57١ ةنس دلو «يروباسينلا ايركز وبأ «ءيلظنحلا

 ] .قارعلاو نميلاو ماشلاو رصم ىلإ ملعلا

 نب صفحو «نيداَّمَحلاو «لالب نب ناميلسو «كلام :نع ئوَر

 . ٌّقْلَخَو دعس نب ثيللاو «ثايغ

 .هيوهاَر نب قاحسإو «ملسمو «يراخبلا : ةليغ ئىوَرو

 . «هلثم كرابملا نبأ دعب .ناسارخ

 ّىلإ ٌبحأ «كلام ىلع ىيحي نب ىيحي ةءارق) :دمحأ لاقو

 .؟هريغ عامس نم

 .هيلع أرقو «أطوملا» كلام نع ىوَر : ضايع يضاقلا لاق

 )١( «بيذهت) ١ 2١6:1١تقريب« ١١:١.



 نم ءاهقفلا يف ربلا دبع نبا هذعَو «هب ءادتقالا يف ةدم همزالو

 اهذخأ ةيضرم لئامشو قلتو نيد بحاص ناكو «كلام باحصأ

 يف هل ليقف ءهعامس نم غرف نأ دعب ٌةنس ماقأ دقو .كلام نع
 ةباحصلا لئامش اهنإف ؛هلئامشل ًاديفتسُم تمقأ امنإ :لاقف .«كلذ

 .نيعباتلاو
 4 ٌٌ كك 2. .ّ؟ ٠ 1 عام .٠

 يف كششَي ناك هنأ :هضرو نمو «ثيدحلا يف اتبث ةقث ناكو

 روهشم هناقتإو هلضفو .كاَكّشلا :ُهوُمَس ىتح ًاريثك ثيدحلا

 ."اه1777 ةنس يفوُن «فورعمو

 (دمحأ دنسملو ««يمرادلا»و «ءةّنسلا بتكلا يف ام تعبتت دقو

 :يل رهظف كلام نع يميمتلا ىيحي ةياور نم

 .نيثيدح كلام نع هل ئوَر يراخبلا َّنأ - ١

 كلام ثيدح نم ةطساو الب ةرشابم هنع ئوَر ًامِلْسُم َّنأ - ؟

 .نيثيدحو ثيدح ىتئم

 نب ىيحيو ءدّدسم :امه «نيتطساوب هنع ئوَر دواد ابأ نأ

 .ًادحاو ًاثيدح كلام نع هثيدح نم ْئوَر دقو «نيعم

 نع ءديعس نب هللا ديبع ةطساوب هنع ئوَر يئاسنلا نأ - :

 .ثيداحأ ةعبرأ كلام نع «ىيحي

 )١( «ءاقتنالا» )١(. «جابيدلا» ء59ا:١1 «بيذهتلا» «4 08:7 «كرادملا» )5149(.
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 اهعاونأو تاياوّرلا فالتخا بابسأ

 نم وحن ىلع «أطوملا» ُكلاَم عضو» :يريبُزلا قيتَع لاق

 ىتح هنم طقسُيَو ءةنس ّلُك هيف رظني لزي ملف هثيدح فالآ ةرشع
 . ''001إذه ىقب

 ُديِزَي ناك ىلاعت هللا همحر ًاكلام مامإلا َّنأ يف رهاظ اذهو
 يف نوفلتخي هنع ةاورلا ناكو «هل ودبي ام بسح هنم ٌصقنُيَو
 ةمزالملا ةرثكب نولضافتيو «مهقئالعو مهلغاوش بسحب هل مهتمزالم

 تاونسلا مهضعيو «لاوطلا تاونسلا همْزاّلُي مهضعبف ءاهتلِقَو
 .ةدودحملا رهشألا مهضعبو ءةدودعملا

 ًةدايزو ءًابيوبتو ًابيترت «أطوملا» تاياور تفلتخا اذهبو
 ءنيِلمَتْسُملا سلاجم فالتخا ىلع ءًالاسرإو ًادانسإو ءًاصقنو
 .اهوُنَّودُم مه ؛تامتّحلا فالتخا ىلع اهتاَوُر حبصأف

 كلام نع «أطوملا» ىوَر» :يئالعلا نيدلا حالص ظفاحلا لاق

 ةدايزو ءريخأتو ميدقت نم فالتخا مهتاياور نيبو «ةريثك تاعامج

 .؟كرادملا بيترتا 000

 .(١5ص) يسونسلا يلع نب دمحم ديسلا مامإلل «أطوملا ةمدقم» (؟)

 ء"؟



 تاياورلا هذه نيب فالتخالا اذه َّنأ :قبس امم جتنتسنو
 ءاهوعمس يتلا ةفّصلاو «هنع هوّقَْلَت يذلا ردصملا ىلإ عجري

 نيب ًاعفرو ًافقوو .ًالاصتاو ًالاسرإ ٌفلتخَي يذلا ثيدحلاف
 نم هعمس يوارلا اذه َّنإ لب ؛ٍةاوُرلا لامهإ نم سيل «تاياورلا
 «ًافوقوم هنم ٌهعمَس ثلاثلاو ءٌالِصَتُم هنم هعمس كلذو «ًالسرُم كلام

 يتلا ةلاحلا ىلع هتبثأ دحاو ّلُكو ءًاعوفرم هنم ةعمس عبارلاو

 . اهاقلت يتلا ٍةفّصلاو ءاهعمس

 ام رهظو مهتاياور ترهتشاو «أطوملا» اوُقلَت يذلا ةاوّرلا ّنأو
 ,ليدبتلا وأ رييغتلاو .ناصقنلا وأ ةدايزلاب ٌفرَصَت مهل سيل ؟؛هوبتك

 دحاولا َّنأ عم «هوعمس امك هوتبثأف عامسلا ٌدَح دنع اوفقو مهنإ لب
 ثيدحلا اذه َّنأ فرعي ثيحب ةفرعملاو ملعلا نم ُغُلِبَي دق مهنم
 لسرملا ثيدحلا اذه وأ «ةباحصلا نم نالف نع ئورُي فوقوملا

 ملعلا اذه ُتْدُي نكي مل هنكلو «ءنالف نع نالف قيرط نم لصَتُم وه
 «ةنامأ هذه َّنأ ُملعَي هنأل ءهُديِزَي وأ .«أطوملا» هتياور يف عالطالاو

 .اهتلاح ىلع اهتيثُي نأو دب الف ءةفّصلا هذه ىلع اهاَقلت دقو

 يف ةَفْئِصُملا بتكلا تعئبتَت اذإ َكْنأ وه :اذه ىلع يليلدو
 فاالتخنا»و ءربلا دبع نبال 4 «ديرجتلا»5  تاياورلا تافالتخا

 ثيدحلا اذه :ًالثم نولوقي مهنأ دجت «ءاهريغو ينطقرادلل ؟تآطوملا
 : يف ءاج امك ««أطوملا» ريغ ء يف هلصَو هنكلو :ًافوقوم نالف هاَوَر

 نأ : جرعألا نع ؛ 0 نب دواد نع «كلام ثيدح ١

 يف ًالسرُم اور بعضم ا ابأ أ اوركذ دقن .كوبت ىللإ هرفس

2“ 



 .''"هريغ ىف هدنسأو ءاأطوملا»

 نأ :ريبزلا نب ةورع نع «باهش نبا نع ؛كلام ثيدح ١
 .ثيدحلا . . .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل تلاق هنع هللا يضر ميلَس

 .""(أطوملا» يف اذك :ربلا دبع نبا نع «يطويسلا لاق

 .«أطوملا» ريغ يف نوشجاملا نبا هلصو :ينطقرادلا لاقو

 .""اهنع هللا يضر ةشئاع نع «ةورع نع :لاقف

 ٌتعمج يذلا لصفلا يف يتأيس امم .دهاوشلا نم اذه ريغو

 .تاياورلا نيب تافالتخالا عاونأ هيف

 هيلإ رظنُي نأ يغبنيف ؛تاياورلا نيب تافالتخالا هذه مكح اَمأ

 : نيتهج نم
 .مهبتارمو ةاوّرلا تاجرد :ىلوألا

 .هفعضو فالتخالا ةوق :ةيناثلا

 يف ريبك ريثأت اهل مهبتارمو ةاوُرلا ةجرد َّنِإف :ئلوألا امأف
 كلذب دصقأو .هتدايزو يوارلا ةياور َدَر وأ ءميدقت وأ «لوبق

 ةظحالمو «قيثوتلاو ليدعتلا يف لاجرلا بتُك يف مهتاماقم ةاعارُم

 ءاهالعأ ىتح قيثوتلا تاجرد لقأ نيب اهتوافتو ءاهفالتخاو مهلزانم

 ةمزالم يف نوتوافتي كلذكو ءًأظفحو ًاطبضو ًامهف نوتوافتي مهنإف
 .مّدقت امك هنع ذخألا ةَدُمَو ىلاعت هللا همحر ِكلاَم

 .(178) «ديرجتلا» )١(
 .ل١:٠١ «كلاوحلا ريونت» (9)

 )١1(. «أطوملا ثيداحأ» (9)

 ء



 ريغ ٌبِبَس يه ًاضيأ هفعضو فالتخالا ةوق َّنِإف :ةيناثلا امأو

 قارتفا :فاللتخالا ةوقب ىنعأو .ةدايزلا در وأ لوبق ىف عوُفْدَم

 ءٍلوَق ىلع مهرثكأ قافتا هفَعْضُيَو «نيلوق نم رثكأ ىلإ ةاوُرلا

 مهفالتخا نطومو ءةحصلا نم ةورذلا يف ربتعي مهقافتا نطومف

 بسحب قيثوتلاو قافتالا وأ «ةرثكلا قيرط نم هيلإ رظني مهدارفنا وأ

 .(أطوملا»

 .هللا ءاش نإ ٌنسَح ْيَأَر وهو ,عوضوملا يف ةارأ ام اذه

 تاياورلا نيت تافالتخالا عاونأ

 تافالتخا نع ءاملعلا هبتك ام عيمج هللا دمحب ٌتعَبَتَت دقلو

 نأ :كلذ ةسارد دعب يل رهظو ءاَهِنْطاَوَم ىلع تفقوو «تاياورلا
 :عاونألا هذه يف رصحني فالتخالا اذه

 .ثيداحألا ظافلأ يف مهنيب فالتخالا :لوألا عونلا

 «لاسرإلاب ديناسألا يف مهنيب فالتخالا : يناثلا عونلا

 .لاصتالاو .عاطقنالاو «عفرلاو

 ثيداحألا ضعب تابثإب مهنيب فالتخالا :ثلاثلا عونلا

 .اهفذحو

 كلذ لوصأ ةعجارم عم «عاونألا هذهب قلعتي ام ّلُك عمجأسو

 .نيعملا وه هللاو «يتآلا لصفلا يف هرداصمو

 ءاهريخأتو باوبألا ميدقت يف ًاضيأ فلتخت تاياورلا ّنإ ّمُن

 مه



 ةالصلا باوبأ ِبّقعُي نأ وهو ءيجابلا بيترت اهيف دجوي ام رثكأو
 مث «جحلا ىلإ خسُنلا تقفتا مث ءمايصلا مث «ةاكزلا مث «زئانجلاب
 .''”كلذ دعب تفلتخا

 فالتخاب رّبعُي مهضعبو «خسنلا فالتخاب ربعي مهضعبو ؛اذه
 .لهس رمألاو ءدحاو ئّدؤملاو «تاياورلا

 )١( «نونظلا فشك» 9/١:7؟.
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 3 0 تفل ثلاثلا لصفلا ة
 تاياوّرلا فالتخا يف نيفلؤملا جهانم ةسارد

 :ىلاعت هللا همحر كلام ثيدح يف فالتخالا *

 كلام مامإلا ثيدح يف عقو ام ىلع مالكلاب ٌءاملعلا مونتعا

 :نيرمأ ينعي فالتخالا اذهو ءفالتخا نم لاعت هللا همحر

 نم هريغو ىلاعت هللا همحر كلام مامإلا نيب فالتخالا :لوألا

 نب ىيحيو «عفانو «يرهُزلا :نع هنوورّي اميف هتقبط لهأ ةاوُرلا

 ٌترِفظ دقو ء مهخ ويش نم مهريغو «دانّرلا يبأو «يراصنألا كديعس

 نب يلع نسحلا وبأ ظفاحلا هْفَنَص عوضوملا اذه يف رصتُحخُم باتكب

 ةحمفص نيثالثو نينثا يف عقي ٌءرج وهو «ينطقرادلا دمحأ نب رمع

 . ةءارقلا حضاو يداع طخب

 رفاظ نب باهولا دبع دمحم وبأ خيشلا انربخأ» :هلوأ ىفو

 رهاط وبأ ظفاحلا مامإلا خيشلا انربخأ :لاق «يتءارقب ٍجاَوَر

 يناهبصألا يِفَلَّسلا ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ

 ىدامج نم رشع عبارلا سيمخلا موي يف عمسأ انأو هيلع ةءارق

 وبأ خيشلا انربخأ :لاق ءةثم سمخو نيعبسو نيتنثا ةنس لوألا

 . . . ىنطفرادلا دمحأ نب رمع نب ىلع نسحلا وبأ انربخأ

 4ا/



 نم وهو .ءاملعلا نم ٍةلمُجَل ٌةفلَتْخُم ٌتاعامس باتكلا ىلعو
 تلوح يتلا ثيداحألا» :مسا تحت ةيرهاظلا بتكلا راد تاظوفحم

 :نع هاور ام هيف ركذ دقو . 0(ثيدح) 41 مقربو «كلام اهيف

 «نمحرلا دبع نب بيبخو « ديعس نب ىيحيو ءعفانو «ةورع نب ماشه

 نب روثو «نيسحلا نب ىلع نب دمحم نب رفعجو .ةماسأ نب لالهو

 «نمحرلا دنع نب ءالعلاو .حلاص يبأ نب ليهسو «يمليدلا ديز

 «ىناسارُخلا ءاطعو «مزح نب ركب ىبأ نب هللا دبعو دانّرلا ىبأو

 .هفقوأ ام عفرب اّمِإ «كلام هاور ام فالخب هوورف مهذيمالت ةفلاجتو

 وأ .ثيدحلا ظفل يف ةدايز وأ ءواَر ةدايز وأ ءهعّقر ام فقو وأ
 مهنالتخا ُلَمْجُم اذهف «ثيدحلا يف ةملك طبض وأ ءواَر مسا طبض

 هللا همحر كلام مامإلا نع ةاوّرلا نيب فالتخالا :يناثلا

 اذه ىف هتسارد انّمَهَت يذلا وه اذهو «هنع هنوٌورَي اميف ىلاعت

 . لصفلا

 هباتكف «ينطقرادلا :انيلإ لصو اميف كلذ يف مّلكت نم ُلَوأَو
 .بتكلا مدقأ وهو «روهشمو فورعم وهو « اندنع

 .ربلا دبع نبأ : ىناثلا

 ءدشرلا راد نع ردصو «يرئازجلا يرابلا دبع قيقحتب باتكلا عبط )١(

 .ضايرلا

 م/م



 .يقفاغلا نمحرلا دبع :ثلاثلا

 .يناّدلا سابعلا وبأ : عبارلا

 هفصَو ركذنو ءءالؤه نم دحاو ّلُك باتك نع ٌمّلكتنَسو

 .هفّلَّوُم ةمجرتو ءهجهنمو

 اذهو .يجابلل «تاطوملا فالتخا» :وهو ٌسماخ باتك ىقب

 وأ ؛هنع ملكت نم رأ ملو ؛هيلع لّصحتأ مل يننأل ؛هيلع ملكتأ مل

 نممو ءطقف همسا ىلإ اوراشأ مهنأ الإ ؛هتقيرطو هجهنم لَّصَف

 اشاب ليعامسإو .«'"'”يبهذلاو .'“”ضايع يضاقلا :هركذ
 يدادغبلا 26 .

 )١( «كرادملا» 8١5:5.

 )١ )0تذكرة «ظافحلا :1١8٠0.

 )*( «نوئظلا فشك نع ليذلا يف نونكملا حاضيإ» 54:1١.
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 لوألا ٌباتكلا

 ىنطقراّدلل «تآطوملا فالتخا»

 نب رمع نب يلع نسحلا وبأ ظفاحلا مالسإلا خيش :وهو
 هللا دبع نب رائيد نب نامعنلا نب دوعسم نب يدهم نب دمحأ
 ٍفاقو ةحوتفم ِءار مث فلأ اهدعب ةلمهم لادب  ينطقرادلا يدادغبلا

 ةريبك ٌةلحَم «.نطقلا راد ىلإ ةبسن  ةنكاس ةلمهم ٍءاطو ةمومضم
 .ةئم ثالثو تس ةنس دلو «دادغبب

 دواد يبأ نب ركب ابأو .يوغبلا مساقلا ابأ :عمسو

 نب ىلعو «ديرد نبأو ءدعاص نب دمحم نب ىيحيو «يناتسجسلا

 يلع ابأو «ءيبراحملا مساقلا نب دمحمو ءرصبم نب هللا دبع

 .ةفوكلاو ءةرصبلاو ءدادغبب قئالخو «يكلاملا ناميلس نب دمحم

 .طساوو

 ظفاحلاو «ينييارفسإلا دماح وبأو ءمكاحلا :هنع ثّدحَو
 ميغ وبأو .يورهلا رد وبأو « يناقربلا ركب وبأو «يدزألا ينغلا دبع

 .قئالخو «لالخلا دمحم وبأو .يناهيصألا

 ملع هيلإ ئهتناو «هتقو مامإو هرصع ديرف ناك :بيطخلا لاق
 عم «ةاورلا لاوحأو لاجرلا ءامسأو «ثيدحلا للعب ةفرعملاو ءرثألا
 «بهذملا ةمالسو داقتعالا ةحصو «ةلادعلاو ةقثلاو ةنامألاو قدصلا



 راص دقف .ةءارقلا اهنم يتلا ثيدحلا ملع ئوس مولعب عالطالاو

 ءاّرَقلا راصو ءاهكلس يتلا هتقيرط ىلإ نسحلا وبأ قبسُي مل :ءاملعلا
 ةفرعملا اهنمو .هوذح نوذحيو مهفيناصت يف هتقيرط نوكلسي هذعب

 ناك هنأ ىلع لدي هَفْنَص يذلا «نئسلا» باتكو .«ءاهقفلا بهاذمب

 باتكلا كلذ نّمضت ام عمج ىلع ردقي ال هنأل «هقفلاب ينتعي نمم

 .ءارعشلا نيواود نم ةلمج ظفحي ناك دقو ءرعشلاو بدألاب

 دهشو «ثيدحلا ناديم يف قبَّسلا بصق زاح دقف :ةلمجلابو

 ةنامألاو ظفحلاب مهرابكو داقنلا تاقثو ظافحلا نم ءاملعلا لوحف هل

 .هلاجرو همولعو ثيدحلا يف اصوصخو ءملعلا يف

 «للعلا» .«فلتؤملاو فلتخملا» .«ننسلا» :هتافنصم نمو

 ةئس ىفوتو .4«كلام بئارغو» لىكلام هيف فلو اميف عزج)و

)00 
 . ه6

 ةياغ عم ةليلج ةمدخ «أطوملا» هب َمدحَت ؛اذه هباتكو

 خيشلاو «ءضايع لضفلا وبأ يضاقلا هيلإ راشأ دقو ءراصتخالا

 .''2(تآطوملا فالتخا» :ُةايِّْمَّسو ىطيقنشلا هللا بيبح دمحم

 :.وه مجاعملاو سراهفلا بتك ىف درو يذلا مسالا نأ الإ .ةلالدلا

 74:1١7, «بيطخلل دادغب خيرات» كل

 .«كلاوحلا ةءاضإ#و ملا: ؟ «كرادملا» )ع0
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 ةدايز اهيف مهفالتخاو كلام نع ةاوّرلا قافتاو ءأّطوملا ثيداحأ»

 .«ًاصقنو

 هدوصقم اهيف ْنِّيَبي ةمدقم اذه هباتكل ينطقرادلا بتكي ملو

 وبأ هدنسأ ام ركذ» :هلوقب هأدتبا لب .هباتك يّمسيَو .هدارم حرشيو

 نم ركذو «هتدلاوو هترسأو هبسن ضعب ركذف «2...كلام هللا دبع

 :لاق مث ءهتقبط يف نمو «هتقبط قوف نمم نيّذلا ةمئأ نم هنع ور
 ةأاورلا فالتخا ىلع «أطوملا» يف هنع يوُر امم كلام دنسأ ام ركذ»

 ضعب نع مهضعب دارفناو ءمهقافتاو مهفالتخا ركذب ءهيف هنع

 .«أطوملا ريغ نود هنع ةياورلاب

 أدتباف «كلام خويش بيترت ىلع «أطوملا» ثيداحأ ِبَبَر دق

 رخآ ىتح «ةزمهلا فرحب همسا أدتبي نم مث «نييدمحملا ركذب

 . خويشلا

 هللا همحر كلام مامإلا هنع ىوَر ام ددع خيش َّلُك عم ركذي

 .ثيداحألا نم ىلاعت

 وأ ءهدانسإ يف ثيداحألا نم ثيدح يف ةاوّرلا فلتخا اذإ

 قافتالا عضاوم ةنابوإل اهلك هتاياور نع ثحبلا لئىصقتسا ؛هنتم

 .مهنيب فالتخالاو

 لحاد يف ام ثيدح يف فالتخالا ركذب يفتكي ال

 مهنيب فالتخالاو قافتالا عضاوم ركذب ًاضيأ ينتعي لب .(«أطوملا»

 .«أطوملا» جراخ تايورم نم مهل عقو اميف
 تكس ء«ةاوُرلا نيب هدئسو هظفل ىلع ًاقفَّتُم ثيدحلا ناك اذإ

 .ءيشب هيلع ملكتي ملو هنع
١ 



 كلذ ركذب لنتعا ؛ثيدحب «أطوملا» ٍةاوُر ٌدحأ درفنا اذإ

 .«هدحو «أطوملا» يف نالف دنع وه» :هدعب لوقيف

 كلام مامإلا هاور ام ددع هيف َنِّيَب ًاصاخ ًالصف دقع -

 نع كلام ْىَوَر» :لوقيف ءهخويش نم خيش َّلُك نع ىلاعت هللا همحر

 .اذكهو «,«ًاثيدح اذك نالف نعو ءاثيدح اذك نالف

 كلام مامإلا خويش ةيقب هيف ركذ ًاصاخ ًالصَق دقع

 .مهنع دْيْسي ملو «مهنع ئوَر نيذلا هللا مهمحر

 نم «أطوملا» يف ام ةلمج هيف نّيَب ًاصاخ ًالصَف دقع -

 .ًادحاو ًادحاو هخويش ىلع كلذك اهبَتَر ءتافوقوملاو ليسارملا

 فالتخال هتسارد يف هنأ :ليلجلا باتكلا اذه يف ةيزم ٌمهأو

 ىلع رصتقي مل ؛«أطوملا» ثيداحأل ماَتلا ِهَعّبتَتو «أطوملا» تاياور

 امك خسْنَو تاياور باحصأ مهنأب اورهتشا نيذلا «أطوملا» ٍةاوُر

 تايورم عّبْتَتِب ىنتعا لب «يقفاغلاو ءربلا دبع نبا كلذ ىلع رصتقا
 لب ءرهتشت مل وأ «ةياور هل ترهتشا نمم «أطوملا» ةاور نم ريثك

 نع يوري نمم وه معن ءالصأ ةياور بحاص هنأ فرعُي ال مهضعب
 :مهو .ىلاعت هللا همحر كلام مامإلا

 . يعفاشلا سيردإ نب دمحم

 .نامهط نب ميهاربإ
 .نوشجاملا نب كلملا دبع

 . يسيقلا زيزعلا دبع نب بهشأ
 .ينزملا حلاص نب بويأ
 .دلاخت نب ىسيع

 نو



 . سيوأ يبأ نب ليعامسإ

 .سورش نب محازم يبأ نب روصنم

 . برح نب دمحم
 .رمع نب نامثع

 .رمع نب رسب

 .يدهم نب نمحرلا دبع
 .يناعنصلا قازرلا دبع

 . سنوي نب دايز

 . ىيحي نب ديز
 .راردم نب رهاط

 . ميهأربإ نب يكم

 .يزارلا ناميلس نب قاحسإ
 .- ديعس نبا وه  ناطقلا ىيحي

 .قوزرم نب ورمع

 .يرصملا مكحلا نب ميرم يبأ نب ديعس
 .يعبضلا ءامسأ نب ةيريوج

 . لماك
 .يسيقلا ءالعلا نب ةدابع نب حور

 . يكسكسلا ةرق وبأ

 .ىيحي نب زيزعلا دبع
 . هللا دبع نب فرطم
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 . بيعش نبا

 .نايبذ نبا

 .مكحلا دبع نب هللا ديع

 . ريمع نبا

 .(دارق) ناوزغ نب نمحرلا دبع

 .ريزولا يبأ نبا

 .ينينحلا يندملا ميهاربإ نب قاحسإ

 مامإلا نع ةاوّرلا ٌءالؤه ثيداحأ ةّنسلا بتكلا يف ُتعّبتَت دقو

 مهل جرُخَت مل ةّنسلا بتكلا َّنأ :يل رهظف ىلاعت هللا همحر كلام

 :بتكلا باحصأ نم هل جرخأ نمل ةراشإلا عم مهو

 .هجام نبا ؛يذمرتلا ءملسم .ءدمحأ :ةدابع نب حور -

 ْ . ىمرادلا

 «يذمرتلا «ىئاسنلا «ملسم «دمحأ : يدهم نب نمحرلا ديع

 .ىمرادلا « هجام نبا

 .يوغبلا «يمرادلا ءهجام نبا «ىئاسنلا ءدمحأ :ىعفاشلا

 .هجام نبا «يمرادلا ءدمحأ :رمع نب نامثع

 «يمرادلا ءهجام نبا ءملسم ءدمحأ :ناميلس نب قاحسإ

 . يوغبلا
 نبا «يذمرتلا «يئاسنلا «دواد وبأ ءملسم :رمع نب رشب -

 . هجام
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 .يئاسنلا ءدواد وبأ :بهشأ -

 .يئاسنلا «دوأد وبأ ءملسم : ةيريوج -

 .هجام نبا .يمرادلا : فرطم

 .هجام نبا «يذمرتلا ءدمحأ :قازرلا دبع

 .يئاسنلا .دواد وبأ :نامهط نب ميهاربإ -

 .دمحأ :ناوزغ نب نمحرلا دبع -

 .هجام نبا :نوشجاملا نب كلملا دبع

 .هجام نبأ :ميهاربإ نب يكم -

 .يذمرتلا :ناطقلا ىيحي -

 .يراخبلا «يوغبلا :سيوأ يبأ نبا -

 ىلع مكح ينطقرادلا َّنأ :وه هيلع ُهيِبَّتلا يغبني اممو ؛اذه
 يف لخديو «ةاورلا نم هريغ نود نالف دنع اهنأب ثيداحألا ضعب
 ًاضيأ ىيحي دنع اهنأ يل رهظ ؛ثحبلا دعب نكلو «ىيحي ريغلا اذه

 .رخآ دئسب
 كلذ ديقُي نأ ليلوألا ناكو ءٌّمهَو هب لصحي قالطإلا اذهو

 ظ .دنسلا اذهب نالف دنع وه :لوقيف

 ةدحاو لوعم يف لكأي نمؤملا» :ثيدح يف هلوق :اذه ُلاثِمَو

 باحصأ نم امهريغ نود بهو نباو هريكب نبا دنع هنأ

 .رخآ دنسب نكل ىيحي دنع هنأ عم .''"«أطوملا»

 .(؟58) «أطوملا ثيداحأ» )١(

 مك



 يناثلا ٌباتكلا

 ٌرَبْلا دبع نبال «ديهمتلا ديرجت»

 تاياورلا تافالتخا ىلع تمّلكت يتلا بتككلا نسحأ نم اذهو

 نب دمحم ديسلاو «''”(ةركذتلا» يف يبهذلا هركذ دقو ءاهعمجأو

 ةمدقم يف يطويسلاو ««ةفرطتسملا ةلاسرلا» يف يناتكلا رفعج

 .«أطوملا ثيدحل يَّضقتلا» :مساب «ريونتلا»

 ةعطق يف دجو هنأ يسدقملا نيّدلا ماسح ديسلا رشانلا ركذو

 نم ذخْؤوُي مسالا اذه ْنِإ) :لاقو «ديهمتلا ديرجت» :مسا هلوأ نم

 ىصقتتلا» :ةيرصملا ةخسنلا ىف دجو هنأ ركذو ««فلؤملا ةبطخ

 ةيندملا ةخسنلا ناونعو :«ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ثيدحل
 .؛هثيداحأ ركذو أطوملا يف كلام مامإلا خويش ةفرعم يف يىصقّتلا»

 ثيدح دنسم يف يصقتلا» :«ريونتلا» ةمدقم يف يطويسلا هامسأو

 .«هلسرمو أطوملا

 ريغ وهف ؛««كلام خويش ةفرعم يف يصقّتلا» :مهلوق امأ :ُتْلُق

 .كلام مامإلا خويش ةفرعم وه سيل باتكلا نم دوصقملا ْنأل ءٌررَحُم

 ماع وهف ««ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ثيدحل يصقتلا» :مهلوق امأو

 :نامسا ةلوبقملا ءامسألا نم يقبو «باتكلا عوضوم نّيعُي ال

 )١( «ةفرطتسملا ةلاسرلا» ء519:7١1 ة«ظافحلا ةركذت» )١6( .2؟كرادملا» 8509:5.

 هاب



 اذهو ؛«هلسرمو أطوملا ثيداحأ دنسم يف يصقتلا» :لوألا

 هدوصقم ُنّيَبيَو .باتكلا عوضوم نّيَعي حضاو ناونعو .عماج مسا

 .هبوغرم فشكيو ءهبولطم ددحيو

 نم ُهركذ نم دجأ مل مسالا اذهو ء«ديهمتلا ديرجت» :يناثلا

 يف فّئصُملا مالك نم دافتسُي هنأ الإ ءنيِئّدَحُملا وأ ءنيخرؤملا
 نم ؛ديهمتلا» باتك يف انركذ امل اَنإف ءدعب امأ» :لوقي ذإ ءهتبطخ

 لاق مث «ننسلا كلت دّرجُن نأ انيأر :لاق مث ...ننسلا يناعم
 ثيدح نم «أطوملا» يف ام ّلُك باتكلا اذه يف اندّرَجو :ًاضيأ

 .«ةطقتُمو ةلصّتمَو ءةلسرمو ةدئسم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 باتكلا ىلع مالكلا

 يف كلذب حرص امك « «ديهمتلا) نم زرصتخم وه باتكلا اذهو

 , هتمدشم

 ًةلسرُمو َةدَّبسُم «أطوملا» ثيداحأ باتكلا اذه ىف دّرَج
 ءاههوجوو نئسلا يناعم نم ِءيشل ضّررعتي ملو «ةعطقنمو .ًةلصّتُمو

 .ءاملعلا بهاذم عاستاو

 ةاورلا لاوحأو «لقنلا للِع ىلع مالكلل كلذك ضّرعتُي مل -

 .«ديهمتلا» لصألا يف هلك كلذ ركذب ًايفتكم ءمهرابخأو

 خويش ءامسأ يف مجعملا فورح ىلع ابوُبُم اذه هباتك لعج

 همر ىلع هيلي أم مث «دنسملا لصتملا مّدقو «هللأ ةمحر كلام مامإلا

 .غالبلاو «عوطقملاو ءلسرملا ركذ ىلإ كلذ يضفي ىتح

 «افديهمتلا» باتك ىلإ ًالهس ًالخدم نوكي نأ هباتكب دصق -

 هم



 ًابَوبُم ًابَّذهُم ًاصخلُم طيلختلا نم ًاصّلَخُم ءظفحلا ىلإ ًاداقنُم ًابيرق
 ٌينعم وأ ءدانسإ ُةَلِع هيف امم ةيش هيلع لكشأ نمف و ًابرَقُم
 (ديهمتلا» باتك نم هباب ىلإ دصقيلف ؛ ؛حضُنُم ريغ هَجَو وأ «َقلْغَتسُم

 . ًاطوسبم ًاحضاو هذجي

 دقو ءيثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور ىلع هباتك يف دمتعا

 هيف فلّتخملا ثيدحلا ركذي هتدجوف ءهرخآ نع هللا دمحب هتعلاط

 ىيحي نب ىيحي ةياور ىلع هركذي - فالتخالا عاونأ نم عون يأب -
 ةاوّرلا نم ىيحي عبات نمو «ةياورلا هذه فلاحي ام ركذي مث «يئيللا
 اذه هلسرأ امل حضاولا حيضوتلاو لماكلا ليصفتلا عم «هفلاحت نمو

 هنود نكمي يذلا راثكإلا مدع عم كلذ لكك .؛كاذ هلصوو

 .راصتخالا

 .هلاسرإ ىلع ةاوُرلا نيب ًاقفَتُم ثيدحلا ناك اذإ ًاضيأ هتيأر -

 ةراشإ ريشي دقو قيلعت وأ مالك نود هرّكْذَي هنإف ءهعظق وأ هفقو وأ

 .«ديهمتلا» يف قيرطلا اذه ريغ نم هلصو وأ هعفر نم ركذ هنأ ىلإ

 يف ركذُي مل ام هيف ركذ ًاصاخ أباب دقع باتكلا رخخآ يف -

 باحصأ نم هريغ هركذ امم «ىيحي نب ىيحي ةياور نم (أطوملا»
 .كلام مامإلا خويش يف ءاجهلا فورح ىلع ًاضيأ ُهبّثرو «تاياوّرلا

 اهركذ ثيداحأ ضعب بابلا اذه ثيداحأ نمض تدجو دقو

 سيل» :هلوقب كلذب حّرِصَو «ىيحي نب ىيحي دنع تسيل اهنأ ىلع
 اهنأ ؟؛ثحبلاو ةعجارملا ةاناعم دعب يل رهظ هنكلو .«ىيحي دنع اذه

 ىيحي دنع تسيل اهنأ دارأ ربلا دبع نبا ٌنأكف ءرخآ دنسب ىيحي دنع
 مكحلا قلطأ لب ءاذه ىلع هّبَنُي مل هنأ ريغ .هركذ يذلا دنسلاب

28 



 ناكو ءديدش ماهيإ يف عقوأف «ىبحي دنع سيل» :لاقف «دييقت نودب
 .«دنسلا اذهب ىيحي دنع سيل» :لوقيف كلذ ديَقُي نأ لوألا

 نالف دنع :وأ ءامهريغ نود نالفو نالف دنع ىه» :ثيداحألا

 ةركذ يذلا دنسلاب هدنع وأ ءامهدنع هنأ دوصقملا نوكيو .«هدحو

 ىف اذه لاثمأ نم ريثك ىلع ٌتهّبَت دقو ءاذه ىلع هيبنتلا مّدقتو

 .ةدئافلا هذهل ِهَّبنَتَقف ءهنطاوم

 :اذه لاثمو

 هن ملسو هيلع هللا ىلص هنأ» :ثيدَح يف ربلا دبع نبا لوق

 ثحبلاو ةعجارملا لكعبو (.ةهدجحو ريفع نبأ دنع هنأ (عرازملا ِءاَرك نع

 ريغو «طقف هدنسب ريفغ نبا امنإو ءًاضيأ ىيحي دنع هنأ ىل رهظ

 . هللا ءاش نإ هعضاوم ىف هارتس امم كلذ

 وبأو « يجابلا ناك : "”يناتكلا رفعج نب دمحيم خيشلا لاق

 ىلع ءرمع ىبأل «ىصقتلا» باتك نالَضَمُي ىسافلا نارمع

 .«هتسرهف» ىف ضايع كلذ ركذو «ىسباقلل «صخلملا»

 عوضوم َّنأل ءاهباب ىلع تسيل ةلضافملا اذهو :ُتْلُق
 ٌتملكتو «صُخَلُملا» تيأر دقو .«صخلملا» عوضوم ريغ «يصقتلا»
 .مساقلا نبا ةياور لصف يف هنع

 :هوجو نم امهنيب قرفلاو

 ثيدحلا عاونأ ىلع لمتشي «ديهمتلا ديرجت» نأ :لوألا

 .«ةفرطتسملا ةلاسرلا» )١(



 كلذك سيلو ءةلسرملاو ةفوقوملاو ,ةعوطقملاو ةعوفرملا

 .طقف عوفرملا دنسملا ىلع رصتقي وهف صحم

 كلذك سيلو «تاياورلا فالتخاب ينتعي «يصقّتلا» َّنأ :يناثل

 .مساقلا نبا ةياور ىلع رصتقي وه ذإ ا

 باتكلا ٌحَسُن

 هرشنب ئنتعا «ه٠6١ ةنس ةرم لوأل باتكلا اذه عبط دقو

 ربلا دبع نبا حرشل اجذومن هب قحلأو «يسدقلا نيدلا ماسح ذاتسألا

 فراع مالسإلا خيش ةنازخب لصأ نع هرشنو ؛«ديهمتلا»ب ىّمسُملا

 ٠ .ةرونملا ةنيدملاب تمكح

 «ةيرصملا بتكلا رادب ةظوفحم ةخسن ىلع هلباقو ُهَقَّقَحَو

 «نيتخسنلا نيب تعقو يتلا تافالتخالاو تادايزلا ىلإ راشأو

 .هللا همحر ركاش دمحأ خيشلا يضاقلا ثحابلا ةمالعلا كلذ عجارو
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 ثلاثلا تاتكلا

 (ىقفاَعلل أطوملا دّكسم)ا

 : ههححاص ب

 .يرهوجلا يقفاغلا دمحم نب نمحرلا دبع مساقلا وبأ :وه

 خويشو ةيكلاملا ءاهقف رابكو ء«طاطسُملا خويش نم ثيدحلا ٌريثك ةيقف
 .ةنسلا

 مساقلا نباو «ءىيحي نب لمؤمو .ءنابعش نبا :نم عمس
 يبأو «مامإلا دمحم نب دمحأو «قيشر نب نسحلاو «ينامثعلا
 دمحم نب دمصلا دبعو ءزرطملا يلع يبأو .يضاقلا رهاطلا
 . مهريغو «ينانكلا دمحم نب ةزمحو «.يروباسينلا

 .يادجألا دمحم وبأو «نمحرلا دبع نب ركب وبأ :هنع ىوَرو
 .رهف نب نسحلا وبأو

 دق ناكو ءءاهقفلا ةلج نم ًارْيَخ ءًاضبقنم ًاعرو ًاهيقف ناكو
 ام دئنسم» :باتكو «أطوملا دنسم» باتك هلو «هنم جرخي ال هتيب مزل

 .«أطوملا يف سيل
 ا ْ
 ةيرجشه 586 ةنس ىفوتو

 )١54(. «جابيدلا» )١(
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 : «أطوملا دّئسُم» -

 ءارطس 1١١ هترطسمو «ةقرو ١017 يف عقي طسوتم دلجم

 ءازجأ ةعبرأ ىلإ أًرِجُم وهو ءُأرُقُي يداع هطخ ١5 ا> ١5 هساقمو

 بتكو «'''”يكملا مرحلا ةبتكم تاظوفحم نم «كلاهتم ميدق هقروو

 هيف هتياور يهتنت ««يقفاغلا مساقلا يبأ مامإلل أطوملا دنسم»

 .«سنأ نب كلام نع يبنعقلل

 اهاور ةخسنلا هذهو» :همسا رُكَّذَي مل نم هيلع بتكَو

 .«يبنعقلا نع ١ يقفاغلا

 تسيل هذه َّنأل .ٌمهَو وهو «ةثيدح هذه ةباتكلا نأ ُثدكأتو

 نع ْذْخَأي ىتح يبنعقلا نع ٌةياَوِر يقفاغلل سيلو «يبنعقلا ةخسن

 ثيدحلا قوسيف يبنعقلا ةياور ىلع لوألا ماقملا يف دمتعي وه لب
 يف ًءاجو ؛خسانلا مسا ركذ ةخسنلا هذه يف سيلو .هيلإ هدنسب
 .فلؤملا ىلإ دنّسلا ركذ اهلوأ

 ءيلقّصلا لاقع نب نيسحلا نب هللا دبع ركب وبأ انربخأ :وهو
 نب سابعلا نب يلع نب يلع نب نسحلا نب يلع نسحلا وبأو
 ةنس ةكمب مارحلا دجسملا يف هيلع ةءارق يرصملا رهف نب دمحم

 وبأ انربخأ :الاق نسحلا يبأل ظفللاو ءةئم عبرأو ةرشع ثالث

 يرهوجلا يقفاغلا دمحم نب هللا دبع نب نمحرلا دبع مساقلا
 .هيلع ًةَءارق رصم طاطسفب

 برغلا راد نع ردصو «باتكلا عبط ىرخأ ةخسنو «ةخسنلا هذه نعو )١(

 . تثنوريب «يمالسإلا
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 سماخلا دحألا موي وهو خسنلا خيرات ركذ اهرخآ يف َءاجو

 .ةئم تسو نيعستو ثاللث ةنس لوألا عيبر رهش نم نيرشعلاو
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 :نع ًاباوبأ تنّمضَت تامّدقمب هباتك أدتبا دقو -

 .ملعلا لضف أ

 . لمعلا لبق ملعلا - ب

 .ةنيدملا لضف - ج

 ءانثو .هلاوحأو هرابخأ نم ءيشو .«كلام مامإلا لضف هاذ

 .هلوقو هم الك نم ءىشو هيلع ملعلا لهأ

 غلب يتلا «أطوملا» تاياور نيب فالتخالا ركذب ئنتعا دقو -

 .مساقلا نباو «بهو نبا ةياور : يهو .ةيأور ةرشع يتنثا اهددع

 وبأو ءريكُي نباو ءريفغ نباو «ءىسيع نباو .«فسوي نباو «يبنعقلاو

 «يروّصلا كرايملا نب دمحمو «يريبُزْلا بعصمو .يرهُزلا بعصم

 .ىسلدنألا ىيحيو - نباو

 ثيدحلا يف مهفالتخا ركذو «مهتاياور نم رثكألا ذخأ

 ام ركذو ءمهريغ هدنسأو هفقوأ وأ (مهضعب هلسرأ امو .ظافلألاو

 «ثيدحلا ةمئأ نم نوُمّدقتملا اهركذ دق ِةَلِع نم .«ثيدحلا ىف ناك

 ىلع هلك كلذ َنّيَيو ءدنسملاب قحاّللا لسرملا ثيداحألا نم ركذو
 .ةيانعلاو بيترتلا نم ةياغ

 ثيدحلا ىف ام ريسفتو «تاملكلا ضعب نايبب ًاضيأ لونتعا -

 كلام مامإلا لوق ُمدَقُيَو .حيضوت ىلإ جاتحت ةبيرغ ظافلأ نم
 نع لقنث دقو ؛هريغ لوق ىلع ةملكلا كلت نعم يف هنع لوقنملا
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 نم ريثك يناعم يف هلاوقأ نم ًاريثك ىلاعت هللا همحر ِكلاَم مامإلا

 .ةبيرغلا تاملكلا

 نم نىلاعتا هل! اهيحرب كلام عاب نخب ل2 امتنا يوي ردا

 :لاقف «أطوملا» بيرغل ريسفت

 ريغب ناك امف ءرسيت ام «أطوملا» بيرغ ريسفت تركذ دقو»

 نب دمحم ركب وبأ :هب انربخأف ؛كلام نع «بيبح نع دانسإ

 يبأ نب دمحم نع «ينالوخلا يكم نب دمحم نع «هيقفلا ناميلس
 نع «بيبح يبأ نب بيبح نع «هيبأ نع ءرْمَعلا يبأ نب ديز
 .كلام

 نب لمؤم :هب انربخأف :كلام لاق مساقلا نبا هيف ناك امو

 نع «مساقلا نبا نع «ثراحلا نع ءرمع نب دمحم نع «ىيحي
 .كلام

 يبأ نبا نع وأ ءهسفن نع «يقرَبلا لوق نم هيف ناك امو
 مساقلا وبأ :هب انربحخأف ؛هريغ وأ ءبهو نبا نع وأ ءديز

 ,يورجلا زيزعلا دبع نب دمحم نع «ينامثُعلا هللا دبع نب نيسحلا

 .يقرَبلا ميحرلا دبع نب هللا دبع نب دمحم نع

 نبا نع وأ .هسفن نع «رهاطلا يبأ لوق نم هيف ناك امو

 نب يلع نع ءهيقفلا ناميلس دمحم :هب انربخأف ؛هريغ وأ ءبهو
 .حرسلا نب ورمع نب دمحأ رهاطلا يبأ نع ءديدق نب نسحلا

 دمحم وبأ :هب انربخأف ؟؛بعصم يبأ ةياور يفو «هيف ناك امو

 نب قيرز نب دمحم هللا دبع وبأ انثدح :لاق «قيشر نب نسحلا
 .كلام انثدح : لاق « بعصم وبأ انثدح :لاق «ىنيدملا عماج
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 نسحلا وبأ :هب انربخأف ؛ريكب نبا ةياور يفو ءهيف ناك امو

 زيزعلا دبع نب دمحم نب دمحأ نع .«يدهم نب ىيحي نب لمؤم
 . كلام نع «ريكب نب هللا دبع نب ىيحي نع «بدؤملا

 ىلع وبأ :هب انربخأف ؛مساقلا نبا ةياور يفو ءهيف ناك امو
 نع ءريرج نب دمحأ نع ءزرطملا دواد نب يلع نب نسحلا

 . كلام نع ءمساقلا نبأ نع «ثراحلا

 نب دمصلا دبع :هب انربخأف ؛ديبع وبأ لاق :هيف ناك امو

 اذه ىف «أطوملا» تاياور ىلإ هديناسأ ٌتعّبتت دقلو - 5
 تاياورلا ضعب ىلإ هديئاسأ ركذب ىنتعي هنأ ىل رهظف «ساتكلا

 :يهو ءاهريغ نع اهب ايفتكم

 دمحم نب دمحأ قيرط نم اهب لصّتيَو :بهو نبا ةياور - أ
 :لاق ءيفدّصلا ئلعألا دبع نب سنوي انثدح :لاق يندملا
 . اهو نبا انثدح

 انثدح :لاق .يدادغبلا زيزعلا ديع نب يلع انثدح :لاق

 . ىبنعقلا

 م ع ا . 0

 وبأ انربخأ :لاق ,يلهذلا دمحأ نب دمحم قيرط نم اضياو

 . ىبنعقلا نع .ةفيلخ
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 نب عيبرلا نب رمع بلاط يبأ نع اهيوريو : بعصم يبأ ةياور  ج

 . بعصم ىبأ نع «عفان نب ركب يبأ نع «باشخلا ناميلس

 .ريكب نبا نع «بويأ نب ىيحي نع ء«درولا
 نب دمحأ نع ءدمحم نب ةزمح نع اهيوريو : مساقلا نبا ةياور - ه

 .مساقلا نبا نع «ةملس نب دمحم نع ؛بيعش

 دمحم نب ميهاربإ نب قاحسإ يبأ نع اهيوريو :ريفَع نبا ةياور -و
 نب دمحم ةرق يبأو «ينالوخلا حلاص نب دمحم نع «يئاسنلا 0

 نع «ءناورم نب دمحأ نع ءنابعش نب يلع نب نسحلا

 . بعصم . نع «زيزعلا دبع نب دمحم

 ءاهريغ نم رثكأ يبنعقلا ةياور ىلع ٌدمتعَي هنأ يل رهظ -

 نيب فالتخا كانه ناك نإ مث «هيلإ هدنسي هقيرط نم ثيدحلا ركذيف

 ةياور نم ثيدحلا لعجي هّنأكف .هنع تكس اّلِإو «هركذ تاياورلا
 .تاياورلا نم هقفاوُي امو هفلاخُي ام نّيَبُي مث ءًالصأ يبنعقلا

 دنسُيَف «ةيناثلا ةجردلا ىف بهو نبا ةياور ىلع ًاضيأ دمتعي
 هيف ام نّيَبي مث . هقايسب هقيرط نم هركذيو « بهو نبأ ىلإ ثيدحلا

 .ناك نإ فالتخا نم

 .مساقلا نبا مث «بعصم ىبأ ةياور ةئلاثلا ةجردلا يف ىيتأت -

 نباو «يريبّرلا بعصم قيرط نم ثيدحلا ركذي ام ًاليلق -

 ا



 ةتسو ةئم تس باتكلا اذه يف يتلا ثيداحألا عومجم -
 ةعبسو .اهيف اوفلتخا ًاثيدح نوعبسو ةعبس اهنم ًاثيدح لوتسو

 نع ئورت «ةفوقوم اثيدح نورشعو ةسمخو «ةلّسرَم اثيدح نورشعو
 .ملسو هيلع هللأ ىلص هللا لوسر باحصأ نم الجر نينامثو ةسمخ

 «تايباحصلا نم ةأرما نيرشعو ثاالثو .مهيف لحدي نمم وأ

 مه الجر نيعبرأو ةينامث نع ىلاعت هللا ةمهحح ر كلام مامولا يوريو

 . نيعباتلا

 ضّرعتَي ملو ءطقف ةيوبنلا ثيداحألا ركذب لنتعا امنإ -

 ءءاهقفلاو .كلام مامإلا لاوقأ يف تاياورلا نيب فالتخالل

 لقنل ضّرعتُي ملو .«أطوملا» يف مهنع ةلوقنملا مهيواتفو نيعباتلاو
 لهأ لمع ركذل ضّرعتُي ملو ,ءمهيلع ةفوقوملا راثألا نم ريثك
 .صقنلا وأ «ةدايزلاب كلذ لُك لقن يف تاياورلا فالتخاو ةنيدملا
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 عبارلا ٌباتكلا

 يناّدلل «أطوملا فارطأ»

 يناذلا صيصر نب ىسيع نب رهاط نب دمحأ سابعلا وبأ .وه

1 , ٍ 
 عبس ةنس دلو ءظفاحلا هيقفلا يلوصألا ثّدحُملا مامإلا «يقراشلا

 يف لّوجتو ؛هدلب نم هيف لحرو ملعلا بلطو «ةئم عبرأو نيتسو

 ىلع ابأو «ىفدَّصلا ىلع ابأو يرّبْعَمْلا دواد ابأ عمسو «سلدنألا

 .طايخلا نباو ءلاّسعلا دمحم ابأو «يناسغلا

 ءضايع لضفلا وبأو ءةرق يبأ نب سابعلا وبأ :هنع ىورَو

 . غابدلا ديلولا وبأو
 ًاطباض ًالضاف ًائّدحُم ناكو ءهقفلا سردو ثيدحلا بتكو

 لضاف ًاعرو .خياشملا ءاقلب ةيانعو ةقيتع ٍلوصأ اذ «ديبقتلا نسح

 افين اهب ئتفأو «ئروُشلا ةلَّطِخ ةيالو «ةيناداب دّلقَت «لئاسملاب ًاملاع

 «أطوملا» ىلع هلو :عنتماف اهؤاضق هيلع ضرغعو ءةنس نيرشعو

 ىبأل (نيحيحصلا فارطأ» هب لىهاض .(«ءاميإلا» :ةامس ٌفينصت

 لاجر يف حومجم ًاضيأ هلو . (هيلع تفقوو)» :لوحرف نبا لاق
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 ىف ليميو «هيلع بلغأ ثيدحلا ملِع ناكو» : ضايع لاق

 ظ , 23709 ةنس ىفوُت ءرهاظلا ىلإ ههقف

 : يناّذلا باتك -

 راشأ هنكلو «هب هاَمَس يذلا هباتك مسا هتمّدقم يف ركذي مل -

 .«(هئطوم» ىف كلام ثيداحأ باتكلا اذه ىف ركذأ» :هلوقب هيلإ
 هتدلج ىلع بتُك انه نم هلعلو .«اهفارطأ ركذب اهنع مجرتأو'
 .«أطوملا باتك ثيداحأ فارطأ لإ ءاميإلا باتك» :ىلوألا

 خيرات وأ «خسانلا مسا ىلع لدي ام ةخسنلا يف سيل -
 .ةقرو نيعبسو ةينامثو نيئكم ىف عقي لحأو دلجم باتكلاو ءخسنلا

 .ةلوهسب أرقي حضاو ديج هنكلو .يداع هطخو

 هللا دبع ىبأ ريزولا نبا دمحأ سابعلا وبأ ريزولا اهفقوأو «(27501)

 . دمحم

 ءامسأ ىلع باتكلا اذه ىف «أطوملا» ثيداحأ ِبَتَر دق -
 نباو ,ينطقرادلا ةقيرط فالح اذهو ءمهنع هّلئأ يضر ةباحصلا

 ىلع مهبتك يف «أطوملا» ثيداحأ اوبّتر مهنإف «يقفاغلاو ءربلا دبع
 .كلام مامإلا خويش ءامسأ

 امو «ثيداحألا فارطأب ُنّلعَتَي ام ركذب ًاريبك ًءانتعا لونتعا -
 .ةرصتخم اهديناسأ ركذف ءاهيناعمو اهظافلأ روهشم نم اهيلع لدي

 ىلإ راشأو .«بابلا ةمجرت وأ «باتكلا ركذب هيف اهقِفاَوُم ىلع َّلَدَو

 مك ض١ «نيفراعلا ةيدهاا 241 ةرونلا ةرجشلا .(56) «جابيدلا» غ0(

 اب



 ىلع هّبنَو ءاهيف ةفلتخملا تكنلا نييعتب اهنم ٍفْلُخلا عضاوم
 . اهيلقان ٍءامسأ نم ههبأ ام( ام نّيَيو ءاهب ةطونملا صّصقلا

 عوفرملا لصتملا دّئّسُملا :ثيداحألا نم هيف ركذ دقو

 رئاسو «عوفرملاب قحاّللا فوقوملاو ءعوطقملا اذكو .حيحصلا
 لصَوَو ءاهلَسْرُم دنسأف «ةباحصلا ىلإ فاضملا لولعملا ثيدحلا

 .هانعم لكشأ ام حْضَوَو ءاهلَلِع ئّصقّتو ءاهفوقوم عفرو ءاهعوطقم
 اهنع ينغتسُي ال ٍتكدب اهلّيذو «هابتشالاو ضراعتلا َقّرَط اهنع ئفنو
 .اهنم كلذ جرختسملا بتككلا ىلع هلك اذه يف لاحأو ءْثََدَحُملا

 اذه ىلع َّملَظا نمو ءهتيأر ام ُنيَع وه ؛هتفصو يذلا اذهو

 .احضاو كلذ ئرّي ؛هروغ ربّسو هجهنم عّبتَتَو للجلا رفّسلا

 أم مّدقيِف .يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور ىلع اذه هباتك نب -

 رئاس نم َّذَش ام كلذ ٌُعِبْتُي مث هيف ٌكِروُش وأ .هب درفتا امم هاور

 .هيلإ ةلصاولا تاياورلا

 لجألا خيشلا :هب ينربخأ :لاقف ىيحي ةياور ىلإ هدنس ركذو

 يناسغلا دمحأ نب دمحم نب نيسح ىلع وبأ ظفاحلا هيقفلا

 نيعستو نينثا ماع نم روهش يف ةبطرقب ىلع ةأرق يناّيَجلاب فورعملا
 يبأ نب ناميلس دواد وبأ ئرقملا حلاصلا خيشلاو .ةئم عبرأو

 0 : 1 سا ريك عي او . -
 («ةينأد»ب هلزنم يف يلع هأرق مكحلا نب ماشه لوم حاجن مسأقلا

 نبا زيزعلا دبع نسحلا وبأ ئرقملا خيشلاو «ةئم عبرأو نيعست ةنس
 ةئم عبرأو نينامثو تس ةنس اضيأ «ةيناد»ب ىلع هأرق عيفشلا

 نع «يرمُثتلا ربلا دبع نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم نب هللا دبع

 اك



 نب دمحأ لضفلا وبأو ءانيلع هنم ٌةءارق رصن نب ديعس نامثع ىبأ

 دمحم ىبأ نع امهالك «رازبلا يتوهاتلا نمحرلا دبع نب مساقلا

 لضفلا وبأ داز .ةرسم نب بهو مزحلا يبأو .غبصأ نب مساق

 «ميلد يبأ نب هللا دبع نب دمحم كلملا دبع يبأ نعو : ىترهاّتلا

 كلام نع ؛«ىيحي نب ىيحي نع ءحاضو نب دمحم نع مهلك

 رمع وبأ :ًاضيأ هب انربخأو :ربلا دبع نب رمع وبأ لاق

 ينم ًةءارق مهل َىلوَم يومألا ديعس نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ

 نب دمحأ رمع يبأ نعو «روكذملا هدانسإب ةرسم نب بهو نع هيلع

 «ىَفدٌصلا مزح نب كديعس نب دمحأو .طاشملا ىبأب فورعملا فرطم

 كلام نع «ىيحي نب ىيحي هيبأ نع «ىيحي نب هللا ديبع نع امهيلك

 ةثالثلا يتخسشم نم دحأو 0 هأوَر لقوا : يناّدلا لاق

 لوُظَي رخأ ديناسأب ربلا دبع نب رمع يبأ ريغ نع نيروكذملا
 ةلالجل ًةّصاخ ربلا دبع نبا دانسإ ىلع ترصتقا امنإو ءاهركذ

 .«أطوملا» باتكب هئانتعاو .هناقتإو هطبضو «هملع ةعاربو «هردق

 رئاس نع «أطوملا» يف يديناسأ ركذأ ملو .هيلع ِهِفيلأت ةرهشو

 .ها .«اهترهشب ًءافتكاو ًاراصتخا «ىيحي ةياور ريغ تاياورلا

 نبا ةياور :«أطوملا» تاياور نم هباتك يف عّبَتَت دقو :ُتْلَق
 ىبحيو «ريكب نباو « فسوي نباو . يبنعقلاو .مساقلا نباو ءاضهو

 «ريَفَغ نباو «بعصمو «بعصملا يبأو «فّرطمو .نعمو «ىميمتلا

 .يروّصلا كرابملا نب دمحمو ءدرب نباو

 ب ؟



 نب دمحمو ؛يعفاشلا ةياور :ك تاياورلا هذه ريغ نأ ركذو

 لقن امنإو ءأباتك اهباحصأل ري مل ؛يمهَّسلا ةفاّدُح يبأو «نسحلا

 .'''مهنع ْىوَر نمع

 : ماسقأ ةسمخ ىلع هباتك لعج - "7

 .ةصاخلا ءامسألا يف :لوألا

 .باسنألاو ننكلا يف :يناثلا

 .ءاسنلا يف :كلاثلا

 .«أطوملا» ٍةاَوُر رئاسل ىيحي ةياور ىلع تادايزلا يف : عبارلا

 يف َنيِلِسْرُمْلا ٍءامسأ ىلع اهبَّثَر دقو «ليسارملا يف :سماخلا
 .مهنود نمف «نيعباتلا نم «أطوملا»

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا بسن ركذب باتكلا ًادتبا - 4

 :امهب متكسمت ام اوُلِضَت نل نيرمأ مكيف ُثكرت» : ثيدحب همتخو

 .؟ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ةئسو « هللا باتك

 )١( «فارطألا» )١95(.
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 تاباورلا نيب فالتخالاو قافتالا نطاوم

 قافتاو فالتخا نم عقو ام َّلُك َّنأ (يناثلا لصفلا) يف ٌتركَذ
 . عاونأ ةثالث يف رصحنُي «تاياورلا يف

 :كلذ يف ًادمتعم عون لك دارفأ «ءلصفلا اذه يف ركذأو

 :يلوقب هيلإ ريشأ يذلا وهو «ينطقرادلا باتك ىلع :ًالوأ
 هيلإ ريشأ يذلا وهو ءربلا دبع نبا باتكو :««أطوملا ثيداحأ»

 وهو :يقفاخلا يرهوجلا نمحرلا دبع باتكو ««ديرجتلا» : يلوقب
 سابعلا يبأ باتكو :««أطوملا دنسم» : يلوقب هيلإ ريشأ يذلا

 يطويسلا باتكو .«فارطألا» :يلوقب هيلإ ريشأ يذلا وهو ءيناّدلا

 .«ريونتلا» :يلوقب هيلإ ريشأ يذلا وهو ««أطوملا» حرش

 نئسلا بتُكَو ءتاملكلا ضعب نايبل بيرغلاو حورشلا ِبُتُك :ًاينا

 .هعضوم يف همساب هركذأ امم ,ثيداحألا جيرختل سراهفلاو مجاعملاو

 * لوألا ىونلا *

 هظافلأ يف مهنيَب فالتخالا هيف عقو ام ركذ
 لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع ءعقان نع -

 . «هيشام بلك

 ب



 نتفا نم : هريغو بلك لإ نقا نم) : ىيحي .هاآور اذكه

 . '”0؛ايراض ًابلك الإ .ًابلك

 .رانيد نب هللا دبع نع «كلام نع ء«نسحلا نب دمحم هاورو

 .- رخآ دنسب يأ - امهنع هللا يضر رمع نبا نع : ِ 0 1

 وأ .ٌنسيكلاو زجعلا ىتح ِردَقِب يش لك» :ملسو هيلع هللا ىلص

 ظ .؛زجَعلاو ُنسيكلا

 ىدحإ ميدقت يف ُكَّشلا ىلع ثيدحلا ىيحي ْىوَر اذكه
 ١ 24 : كقفللا

 الب عطقلا ىلع ٌةفئاط ةتورَو . بعصم وبأو ؛ريكب نبا : هعباتو

 مل يأ - سوواط ىلع افوقوم بصو نبأو يِبنعَقلا :هاورو «كش

 .'  امهنع هللا يضر رمع نبا نع هوعفري كلا ِ . 1

 هللا ىلص هللا لوسر َّنأ :امهنع هللا يضر رمع نبا نع -
 ةادغلاب هدعقم هيلع ضرع .تام اذإ مكدحأ َّنِإ» :لاق ملسو هيلع

 . (ةمايقلا موي ىلإ هلأ كثعبي ىتح كدعقم اذه :لاقي هيفو . يشعلاو

 هيلإ هللا كئعبي ىتح» :مساقلا نبا لاقو ؛“"'ىيحي لاق اذكه

 )١( بالكلا رمأ يف ءاج ام (عماجلا) «أطوملا» 4594:7.
 «ديرجعلا» (؟) )١175( 2«ريونتلا)و 178:7.

 2 .18”609) دمحم ةياورب «أطوملا) ()

 .498:17 ردقلاب لوقلا نع يهنلا (عماجلا) «أطوملا» (:5)

 .(85) «ديرجتلا» (5)

 .5؟١78:1 زئانجلا عماج ءزئانجلا باتك ؛ًأطوملا» ()

 ؟ه



 . '7«ةمايقلا د هللا كثعبي ىتح» :يبنعقلا لاقو :«ةمايقلا موي

 رِجاَهي أ مسلي :هيفو  فاوُضَفابَ لو :لاق ملسو هيلع

 نعملاو (رجهَي) :نولوقي ةاوّرلا رئاسو "7 ىيحي ظفل وهو اماخأ

 77ه ضارعإلاو هتملاكم 01 .وهو «لحاو

 ىلإ تءاج دوهيلا َّنِإ :لاق هنأ امهنع هللا يضر رمع نبا نع ه
 رمع نبا لوقي اهيفو .مجرلا ةصقو ءملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا

 .ةراجحلا اهيِقَي ةأرملا ىلع ينجي لجرلا تيأرف :امهنع هللا يضر

 :ظفللا اذهب ءهريكب نباو «ىبنعقلاو 17 ىبحي :هاور دقو

 ءظلَغ ا 'ينججيا 0 تاياورلا باحصأ مدد و 'ىبخيا

 قسيوفلا َّنِإَو» :هيفو «بابلا اوقلخأ» :لاق لسو هيلع هللا ىلص

 .«مهتيب سانلا ىلع مرضت
 "”(ىهتويب) :هريع كلنعو "ةمهتيب) : ىيحي ئور اذكسم ) - . . . 003 5 . *

 )١( ةريونتلا»و 2«(١ا/7؟) ديرجتلا 8:1١"7.

 .4:5:7 ةرجاهملا يف ءاج ام باب (عماجلا) «ًأطوملا» (0)
 )١١5(. ةديرجتلا» (9)

 .4818:7 (دودحلا) «أطوملا» (4)

 ."م:7 «ريونتلا)و )١9/5(« هديرجتلا» (6)
 .7:/471 بارشلاو ماعطلا يف ءاج ام (عماجلا) .««أطوملا» (7)
 )١1865(. ؛ديرجتلا» (0)

 الك



 هللا ىلص هللا لوسر َّنأ :هنع هللا يضر ةريره يبأ نع -

 انأود : هيفو .؟مكيلع مالسلا» :لاقف ةربقملا ىلإ جرخ ملسو هيلع بأ

 .«لاجر ٌَنداَذُي الف ءضوحلا ىلع مِهْطَرَق

 ّنلعفي ال :يأ :؛''"يهنلا ىلع َنَداَذُِي الف) :ىيحي ْىوَر اذكه

 . "”ضوحلا نع هب داذُي ًالعف ٌدحأ

 :يأ «رابخألا ىلع  ديكأتلا مالب  َّنَداَدّيلَق) :هريغ هاورو

 ("”ضوحلا نع ُداَذُي نم ةلاحم ال ٌنئوُكيِل

 هنع هللأ يضر دعس نب لهس نع «رانيد نب مزاح يبأ نع 4

 هعارذ ىلع ئنميلا هدي لجرلا عضَي نأ نورَمْؤي سانلا ناك :لاق هنأ

 .ةالصلا ىف ئرسبلا

 هاور اذكه .«كلذ يمني هنأ اّلِإ ملعأ ال» :مزاح وبأ لاق

 يف ةظفللا هذهل ليدبت ئرج دقو 77:١ يرهّدلا بعصم ىبأ ةياور ىف اذكو )١(
 ديعس قيلعت «توريب ءركفلا راد ةعبط يثيللا ىيحي مامإلا ةياور ةعوبطم

 ةعبط يف يكرت ديجملا دبع لعف اذكو ««ندازيلف» : ظفلب ءاهتبثأف «ماحللا

 (5) مقر شماهلا يف هركذ عم .(١5ص) يبنعقلا مامإلا ةياور نم «أطوملا»

 « ؛نداذيلف) :فيحصت يهو  «نوداذيلف» :ةظفللا دورو ةحفصلا سفن نم

 يفو .ةفرحملا يثيللا مامإلا ةياور وهو ءردصملا نم تبثأ هنأ ركذو

 دنسم» يفو .«نداذي الف» :ةظفللا تبثأ ١87:١ ربلا دبع نبال «راكذتسالا»

 يف يشّفولا مامإلا لاقو .«نداذيلف» :ظفلب (1856ص) يقفاغلا مامإلل «أطوملا

 :ىوريو :لاقو «؛َنداذيلف» :ةظفل هتابثإ دعب «أطوملا ىلع قيلعتلا»

 « ىلاعت هللا همحر يولع دمحم ديسلا ةمالعلا هتبئأ امك امهرّسفو ««نداْذُي الف»

 .كلذل هبتتيلف

 14:١. (ءوضولا عماج) ءوضولا ««أطوملا» (؟)

 )( «ديرجتلا»  21١١7؛ريونتلا»و ١:44.
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 .«ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ كلذ يمنَي» :9'2 يقع نبا داز

 * قناثلا عونلا *

 هدانسإ يف مهني فالتخالا هيف عقو ام ركذ

 يبأو ,نمحرلا دبع نب ةملَس يبأ نع ؛«باهش نبا نع ١
 هللا لوسر َّنأ :هنع هللا يضر ةريره يبأ نع .ًاعيمج رغألا هللا دبع
 .«...ايندلا ٍءامس ىلإ ليل ّلُك انُيَر ُلْرْنَي» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 .ثيدحلا

 درفأ ةاوّرلا ضعبو «ةاورلا رثكأو ."”ىيحي هاور اذكه
 ؛ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ءطقف ةملَس يبأ نع هاور : يأ ,رغألا
 .*”يبنعقلا مهنم

 يبأ نع .نمحرلا دبع نب ديمح نع «باهش نبا نع ١

 نم» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ذأ : هنع هللا يضر ةريره
 .ثيدحلا 1... ةنحل . | يف يدون هللا ليبس يف نيجوَر و قفنأ

 .'"ىطويسلاو «'””ربلا دبع نبا هنع تكّس

 )١( (ىرخألا ىلع امهادحإ نيديلا عضو باب ةالصلا) .«أطوملا» ١:108.

 «أطوملا ثيداحأ» (؟) )١9(.

 .517:1 ةءاعدلا يف ءاج امه (؟)

 .(١؟) «أطوملا ثيداحأ» (:)

 .ة«ديرجتلا» (6)

 ١, 5:7 «كلاوحلا ريونت» (0)

 م84



 . 2 7هدحو ريكب نبا هلسرأ» :ينطقرادلا لاقو

 ُهْوَوَر ؛«أطوملا» ٍةاَوُر ةماعو "”ىيحي َّنأ :همالك ىنعم :ُتْلُق
 .السرُم هاور ريك نبا نأو ءًادنسُم اذكه

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع «ةورع نع «باهش نبا نع “" 

 نب ىيحي ئوَر «ميِعنَتلا ىلإ اهيخأ عم اهجورخو اهرامتعا ثيدح

 ..انركذ يذلا اذه :امهدحأ

 ةشئاع نع ؛ هيبأ نع .مساقلا نب نمحرلا دبع نع :رخآلاو

 اذه يف نمحرلا دبع دانسإ ىلع ٌدحأ ةعباتُي ملو .اهنع هللا يضر.

 . ”7ثيدحلا

 نب ةملس يبأو « بيسملا نب ديعس نع .باهش نبا نع 4: 

 ءامجعلا ٌّحْرَج» :ًاعوفرم هنع هللا يضر ةريره يبأ نع «نمحرلا دبع

 .«سمخلا زاكرلا يفو .رابج رئبلاو ءرابج ندعملاو « رابح

 باحصأ هركذو « ىبنعقلا نع هيف كلتا (ٌراَكّرْلا»و «(؛رئبلا)

 باحصأ عيمج هاور دنسلا اذهب ثيدحلا اذهو :'*”أطوملا»

 .(؛أطوملا»

 )١( «أطوملا ثيداحأ» )١5(.

 .519:7؟ (امهنيب ةقباسملاو ليخلا يف ءاج ام باب) .«داهجلا» (؟)

 )( «ديرجتلا» :رظنا )١797( 2ثيداحأ يف ةدئافلا هذه ىلإ رشي مل ينطقرادلاو
 ضئاحلا لوخد) .ىجحلا» ىيحي ةياور :رظناو « يطويسلا اذكو ء.(١) أطوملا

 4١١:1١. (ةكم

 )١77(. «ديرجتلا)و )١١(« «أطوملا ثيداحأ» (:4)
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 نع «دانزلا ىبأ نع ءٌكلام :وه رخآ ٍدنسب ًءاج دقو

 , ةليغ هللا ىضر ةريره ىبأ نع ءجرعألا

 ءريفع نباو ء«مساقلا نباو « بضو نبا :دنع دئسلا اذهو

 يبأ الو «يبنعقلاو «ريكب نبا الو « ىيحي نب ىيحي دنع سيل هنكلو

 260 د
 . نعم او ءبعصم

 نأ :رمع نب هللا دبع نب ملاس نع ءباهش نبا نع ه

 اوُلكَف «ليلب يداَتُي الالب َّنإ) :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 .«موتكم ّمُأ نبا يدانُي ىتح اوبرشاو

 «؛هيبأ نع» :َلْقَي مل ءملاس نع ًالسرُم "”ىيحي هاور اذكه

 .«أطوملا» ٍةاَوُر رثكأ كلذ ىلع ةعباتو

 ءريكب نباو «يعفاشلاو ءمساقلا نبا :كلذ ىلع ُهعبات نممو

 نب دمحمو «يريبُزْلا بعضمو «يسيئتلا هللا دبعو «بعصم وبأو

 نب نعمو «ريفُع نب ديعسو «يروّصلا كرابملا نب دمحمو .نسحلا

 . ىسيع

 .«أطوملا» باحصأ نود ىبنعقلا :ًادنسُم ُهاوَرو

 قازرلا ديعو «ءةحلط نب لماكو «حورو ةَّرَق وبأ :ةهعباتو

 . *"هيبأ نع ءملاس نع :اولاقف . ””«أطوملا» جراخ

 )١( ىبحي ةياور يف هرظناو ءالا : «كلاوحلا ريونت» 4594:17.

 «أطوملا» (؟) 5:١ل.

 .(5١؟) «ديرجتلاو» )١١(«2 «أطوملا ثيداحأ» (9)

 45:1١. «كلاوحلا ريونت»" (5)



 مأ َّنأ :ريبُرلا نب ةورع نع «باهش نبا نع ءْكلاَم

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل تلاق اهنع هللا يضر ِميِلُس

 .«؟لستغتأ «لجرلا ْئرَي ام مانملا يف ْىِرَت ةأرملا»

 24... لستغت معن :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهل لاقف

 . ثيدحلا

 ةماعو «ثيدحلا اذه 2” ريحي ْئوَر اذكه :ينطقرادلا لاق

 «ةورع نع :لاقف ىسيع نب نعم هلصوو «ًالسرُم «أطوملا» ةاور

 .""اذه ىلإ ربلا دبع نبا ُرِشُي ملو ءاهنع هللا يضر '"'ةشئاع نع

 ةريره يبأ نع ؛ةماس يبأ نع ٍباهش نبا نع
 يتوعد ئبتخأ نأ ديرأف 5 .ةوعد يبن يبن : لكل .ًاعوفرم هنع هللأ يضر

 . «ةمايقلا موي يتمأل ةعافَش

 يف نعمو ءبهو نبا :هاور دنسلا اذهب ثيدحلا اذه

 (؟'ههلك مهدنع يذلا امنإو .كلذك امهريغ دنع سيلو ««أطوملا»

 ةريره يبأ نع «جرعألا نع «دانزلا يبأ نع ؛كلام :وه امهاوس

 *)هنع هللا يضر

 نع لوألا داب نسحلا نب دمحم دنع ًاقيأ رم : ُثْلُق

 20ه هللا يضر ةريره يبأ نع «ةملس يبأ نع «باهش نبأ

 )١( «لجرلا ىري ام لثم تأر اذإ باب» ءءوضولا ١:67.

 .ال١3:٠١ «كلاوحلا ريونت# (6)

 .(17) «ديرجتلا» (*)

 1١1:1١. «فوسكلا» باوبأ دعب «ءاعدلا يف ءاج ام باب# ىبحي مهنمو (4)

 .(7575) «ديرجتلالو «(؟7 )١١  «أطوملا ثيداحأ» (0)

 .«ةعافشلا باب» (787) دمحم ةياورب «أطوملا» (5)

 مو



 اب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رم :لاق هنأ : امهنع هللا يضر

 هللا ىلص يبنلا جوزو نينمؤملا مأ ةنوميمل ٌىلوم اهاطعأ ناك ةتبم

 .«؟اهدلجب متعفتنا الأ» :لاقف ملسو هيلع

 هيلع هللا ىلص لاقف ء!ةتيم اهنإ .هللا لوسر اي :اولاقف
 . ءاهلكأ مّرَح امنإ» :ملسو

 , 7 ىيحي نب ىيحي هركذ ثيدحلا اذه

 ءفسوي نباآو .«يعفاشلاو .مساقلا نباو ءانصضو نبأ :اذكو

 , '”ريكُب نباو «يبنعقلا :لثم ًالسرُم نوقابلا هاورو

 سابع نبا ركذي ملف ءًاضيأ نسحلا نب دمحم هلسرأو : ْتَلق
 . "””امهنع هللا يضر

 نع «نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع «باهش نبا نع 4

 ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر َّنأ :هنع هللا يضر ةريره يبأ

 ماق نم» :لوقيف .ةميزعب رْمأَي نأ ريغ نم ناضمر مايق يف ُبْعَرُي

 ,؛هبنذ نم مّدقَت ام هل َرِفَغ ؛ًاياستحاو ًاناميإ ناضمر

 ءريكب نبأ :اذكو ءالصّتُم ثيدحلا اذه ىيحي ئوَر اذكه
 ةاوٌرلا ةيبقب ةلسرأو « فسوي نباو « نعمو «مساقلا نباو « ريفغ نباو

 . ةبحع هللا يضر ةريره ابأ اوركذي ملف

 )١( ؛قةتيملا دولج يف ءاج ام باب (ديصلا) ء«أطوملا» 498:1.

 )١15(. «ديرجتلا»و )١7(« «أطوملا ثيداحأ» (؟)

 .دمحم ةياورب «أطوملا» (9)

 م



 كلام نع ءريكُي نباو .ءبعصم وبأو «يبنعقلا :هاور دقو

 «فوع نب نمحرلا دبع نب ديمح نع «باهش نبا قيرط نم ًالصّتُم
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر َّنأ :هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 .«هبنذ نم مدقت ام هل َرِفَغ ؛ًاباستحاو ًاناميإ ناضمر ماق نم» :لاق

 . '"”ىيحي دنع دنسلا اذه سيلو

 نبا نع «ةبتع نب هللا ديبع نع «باهش نبا نع - ٠
 هيلع هللا ىلص يبنلا جْوَز اهنع هللا يضر ةنوميم نع ؛سابع

 يف عقت ةرأفلا نع لئُّس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر َّنأ : ملسو

 .«هوحرطاف اهلوح امو ءاهوعزنا» :لاقف «نمسلا

 ًالوُصوَم كلام مامإلا نع ثيدحلا اذه مهضعب ئوَر اذكه

 نب دمحمو رق وبأو «يبنعقلاو ءىيحي نب ىيحي :مهو

 ًالسرُم هاور دقو .ثيدحلا اذه تاياور نسحأ هذهو :«“””نسحلا

 . "”بعصم وبأو ءريكب نبا

 ءاج ةدمحم ةياور» نم ةعوبطملا ةخسّنلا ىف نكل :ُثتْلُق

 .دنسلا نم اهنع هللا يضر ةنوميم طاقسإب ًالسرُم

 مهنمف ءًاريثك تفلتخا خسنلا نأ هللا ةمحر يونكلا ركذ دقو

 .اهلبق نمو اهطقسأ نم مهنمو ءاهنع هللا يضر ةنوميم طقسأ نم

 .'””امهركذ يأ ««ىيحي أطوم» يف ام باوصلاو

 و
 هذ

 )١( «أطوملا ثيداحأ» )١١(« «ديرجتلا)و )١55(.
 )١؟( «أطوملا ثيداحأ» )١7(.

 )( «ديرجتلا) )١175(.

 .(ةيدنهلا) )50١( «دجمملا قيلعتلا» (4)

 ذل



 ."”ءيشب ثيدحلا اذه ىلع يطويسلا ملكتي ملو

 نع ءرمع نب هللا دبع نب ملاس نع «باهش نبا نع - ١

 ىلع رم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ل :هنع هللا يضر هيبأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ءءايحلا يف هاخأ ظِعَي د وهو لجر

 . «ءايحلا نم ءايحلا ّنِإَف ةهعدل : ملسو

 «أطوملا» ةاور ةماعو ءَالصَّتُم ًادنسُم "'ىيحي هاور اذكه
 . "”ةلسرم بعصم وبأو , يبنعقلا :هاورو

 ْنأ :معطم نب ريبُج نب دمحم نع «باهش نبا نع -

 .ثيدحلا 1... ءامسأ ةسمخ يل١ : لاق ملسو هيلع هّللأ ىلص ىبنلا

 ,« يحي اذكه هاور دقو «ٌلسرُم دنّسلا اذهب ثيدحلا اذه

 .ريكب نباو .فسوي نباو «يبنعقلاك :لطوملا ٍةاوُر رثكأو

 كرابملا نب لمحمو ؛( بعصم وبأو «٠ ىسيع نب نعم هدئسأو

 نس ريبجم نب لمحيم نع :اولاقف عفان نباو ٠ سورش نباو «يروّصلا

 . *هيبأ نع « معطم

 يف ئأر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر َّنأ :عفان نع ٠
 ءاسنلا لتق نع هنو ,ءكلذ ركنأف «ةلوتقم ةأرما هيزاغم ضعب
 .نايبصلاو

 )١( ؛«كلاوحلا ريونت” : 2١14٠(عماجلا) ىبحي ةياور يف هرظناو 977:17.

 ؛ءايحلا يف ءاج ام باب» (عماجلا باتك) «أطوملا» (؟) 406:7.
 .اذهل «ريونتلا»و .««ديرجتلا» يف رشي ملو ءطقف )١١(. «أطوملا ثيداحأ» (؟)
 ٠١٠١4:7. ةملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ءامسأ بابا ةأطوملا» (5)
 .157:17 «كلاوحلا ريونت»و .(9) ءأطوملا ثيداحأ» (5)

 مغ



 هلصو دقو . السرم «أطوملا» ةاور رثكأو 017 بحب هاور اذكم

 )ع 1 ع

 . 5(كرابملا نباو «نسحلا نبأ هدنسأ) : ينطقرادلا لاق

 رمع نبأ نع «عفان نع .كلام نع ُهلَصَو» :يطويسلا لاقو

 ء«بعصم وبأو ءريكب نباو .يدهم نب نمحرلا دبع :مهنم «ةعامج

 .2*”«نورخآو «ىسيع نب نعمو «يسيئَيلا فسوي نباو

 ةشئاع نع ءدمحم نب مساقلا نع «عفان نع 4

 هللا ىلص هللا لوسر ْنأ :اهيفو ةَقُرْمَت ترتشا اهنأ اهنع هللا ىضر

 .«نوبذعي روُّصلا هذه باحصأ َّنإ» :لاق ملسو هيلع
200) . ٠ 

 دنسلا اذهب ىيحي نب ىيحي هاور اذكه .

 ؛«حارجلا يبأ نع ءملاس قيرط نم هاورو» :ينطقرادلا لاقو

 1 ع ا ِ
 ملو «فسوي نباو هريقع نباو .«نعم :اهنع هللا يضر ةبيبح مأ نع

 .""'نوقابلا «أطوملا» باحصأو ءمساقلا نبا هركذي

 .'”يطويسلاو «©"ربلا دبع نبا هنع تكسو

 .55ا/:15 ةهداهجلا) )١(

 .(58) «أطوملا ثيداحأ» (؟)

 )9( «ديرجتلا» )١85(.

 .5:75 6«كلاوحلا ريونت» (5)

 .411:17 «روصلا يف ءاج ام باب» «(عماجلا باتك) (4)

 .(59) «هأطوملا ثيداحأ» (5)

 )0( «ديرجتلا» )١87(.

 ,15751:15 «ريرنتلا» (8)

 مه



 رفاكلاو .دحاو ّئعِم يف ُلُكأَي نمؤملا» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 .7©2ءاعمأ ةعبس يف لكأي

 نباو ءبهو نبا :دنع «أطوملا» يف دنسلا اذهب ثيدحلا اذه
 ىبأ الو .نعم الو .ىبنعقلا الو .مساقلا نبا دنع سيلو .ريفع

 يف ثيدحلا اذهل مهعيمج دنعو «ىيحي نب ىيحي الو «بعصملا

 :اذه ريغ نادانسإ «أطوملا»

 ةريره ىبأ نع ءجرعألا نع .دانزلا يبأ نع :امهدحأ

 . هنع هللا يضر

 ةريره يبأ نع هيأ نع «ليهس نم ٠ :يناثلاو

 , 7هنع هلنأ يضر

 هللا لوسر َّنأ :امهنع هللا يضر رمع نبا نع «عفان نع - 7
 . ًايِشاَمو ًابِكاَر ًءابق يتأي ناك ملسو هيلع هللا ىلص

 رمع نيأ نع ,عفان نع «كلام نع ,0ىيحي هاور اذكه

 .ىبنعقلا هعباتو ءامهنع هللا ىضر

 نب هللا دبع نع .«كلام نع «أطوملا» ةاور نم ةعامج هأورو

 .' ”امهنع هللأ يضر رمع نبا نع «رانيد

 )١( .عمجلا يف يوغللا سايقلا رياغي وهو .لصألا يف اذكه ْ

 ءاج ام (عماجلا) «أطوملا»و .(715) «ديرجتلا)و .(77) «أطوملا ثيداحأ» (6)
 .رفاكلا يعم يف

 .1:/151 ««ةالصلا رصق باتك) ء(ةالصلا عماج) (”)

 )5( «ديرجتلا) )١7١(.

 مك



 هللأ لوسر نأ :هنع هللأ ىضر ةبابل ىبأ نع «عفان 1و7

 .تاّيَحلا لتق نع ئهن ملسو هيلع هللا ىلص

 .''”ىحي هاور اذكه

 رمع نبا نع ؛«عفان نع «كلام نع هدحو بهو نبا هاورو

 . امهنع هللا يضر

 الو «بعصم يبأ الو «ريكب نبا دنع ثيدحلا اذه سيلو

 , ")ريغ اهب تأي مل ٠6 . أظافلأ ىبنعقلا هيف دازو . نعم

 .«ابلك لونتقا نم» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 - عسا ( :
 .ةاورلا روهمُجُجَو :"”ىيحي نب ىيحي دنسلا اذهب هاور

 عفان نع «كلام نع نعمو ءاصو نبأو ؛«يبنعقلا :هأورو

 .'؟”امهنع هللا يضر رمع نبأ نع ًاعيمج .رانيد نب هللا دبعو

 هللا لوسر َّنأ :امهنع هللأ يضر رمع نبا نع نع «.عفان 6

 اهؤفطأف ءمنهج حيف نم ئنُحلا» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 . ؟ءاملاب

 « ىيحي نب ىيحي دنع ثيدحلا اذه سيل» :ربلا دبع نبأ لاق

 ريفغ نباو .مساقلا نباو ءاضصو نبا دنع وهو « بعصملا يبأ الو

 000 تايحلا لتف يف ءاج ام  عماجلا 000

 )١( «أطوملا ثيداحأ» )7١8(« 2«ديرجتلا)» )171(.

 .459:17 بالكلا رمأ يف ءاج ام باب .عماجلا ()

 ,178:75 «كلاوحلا ريونت»و 559(«2) «ديرجتلا» (4)

 ملال



 . ؟'7(أطوملا» ىف

 ينإف الإو عفان قيرط نم ىيحي دنع سيل هنأ هدوصقم :ّتلق
 ةورع نب ماشه قيرط نم «ىبحي ةياور» يف هتدجو 0١ هيام : ءاام

 نب هللا دبع ْثّدَحُي جيدخ نب عفار عمس هنأ :عفان نع - ارح

 نع هن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ :امهنع هللا يضر رمع
 . عرازملا ءارك

 ريغ نم هاوَر دقو .هدحو ريفُع نبا دنع وه :ينطقرادلا لاق
 .ةدابع نب ُحورو ءرمع نب رشب :مهنم ةعامج «أطوملا» ةاور

 هدئسب درفنأ ريفعغ نبا نأ يل رهظ .ةعجارملا دعبو :ُتْلُق
 نع ةاورلا ةعامجو :«ىيحي هاور ثيدحلا ظفلف الِإو .”9”طقف
 ع «يقرلا سيق نب ةلظنح نع «نلحرلا دبع يبأ نب ةعيب
 أ“ جيدخ نب عفار

 ةشئاع نع ء.هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع - ١
 هللا ىلص هللا لوسر ضرُم ناك امل :تلاق اهنأ :اهنع هللا يضر
 تناكو «ةشبحلا ضرأب اهتيأر ةسينك هئاسن ضعب ٌركذ ءملسو هيلع
 اهنيأر ةسينك تركذف «ةشبحلا ضرأ اتتأ دق ةبيبح ّمأو ةملَس م
 .اهريواصتو اهنسُح نم تركذف «ةيرام :اهل لاقي ةشبحلا ضرأب

 اذإ كئلوأ َّنإ) :لاقف هسأر ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عفرف

 )١( «أطوملا دنسم#» :رظناو ,.(565) «ديرجتلا» )54؟١(.

 .556:7 ؟ىمحلا نم ءاملاب لسغلا باب» ؛(نيعلا باتك) 00
 ,(554) «ديرجتلا» اذكو :(59) «أطوملا ثيداحأ» (0)
 .آ7:١١ ضرألا ءارك (5)

 م4



 هيف اوُرَّوّص مث ءًادجسم هربق ىلع اونب ؛حلاصلا لجرلا مهيف تام
 .«هللا دنع ٍقْلَخلا ٌراَرش كئلوأ ءٌروّصلا كلت

 ريكُب نباو ءبعصم يبأو «نعم دنع وه» :ينطقرادلا لاق
 (17(بهريغ نود

 كرابملا نب دمحم :دنع وه لب .ءلاق امك سيل :ٌتْلُق

 .'"”كلذك درُب نباو «يريبزلا بعصمو «يروّصلا

 الو ءبهو نبا الو ءمساقلا نبا الو «يبنعقلا دنع سيلو
 (#) ىه.ع ءنأ

 ا . 00 ريمخ نب

 .«نيحيحصلا» يف جّرخم ٌحيِحَص ُتيِدَحلاَو

 قايسبو رخآ ًاثيدح بابلا اذه يف '”ىيحي ْئوَر دقو :ُتْلُق

 هللا ىلص هللا لوسر َّنأ :راسي نب ءاطع نع ءملسأ نب ديز نع رخآ

 هللا بضغ دتشا ءدبعي ًانثو يربق لعجت ال مهّللا» :لاق ملسو هيلع

 هذهل هبنتف ءلّسِرُم وهو «ةدجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا موق ىلع
 .'*”ةمهملا ةدئافلا

 نأ :هنع هللا يضر ةوريع نع «ةورع نب ماشه نع 5١

 )١( «أطوملا ثيداحأ» )9١0(.

 .(559) «أطوملا دئسم»و )7١١(« «فارطألا» (؟)

 .(70/4) «ديرجتلا» (*)

 19/1:1١. ةالصلا عماج باب ء«ةالصلا (5)

 ثيدح 7١:١ «أطوملل» هتياور يف يرهُرلا بعصم وبأ ًالسرم هاور اذكو (0)

 ثيدح (604١ص) يناثدحلا 75158((2) ثيدح (00١ص) يبنعقلا )017١(2

 )١84(.
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 امب عنصأ فيك» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ندب بحاص
 .ثيدحلا ««. . .بطع

 , ”هريغو (؟"”ىبحي دنع «أطوملا» يف لسرُم ثيدحلا اذه

 ةشئاع نع :لاّمف ريع نبأ هلصوا :ينطقرادلا لاقو

 ا””«حصي الو ءاهنع هللا يضر

 ريغ يف ًادنسُم ةاوُرلا نم ٌةعامج هاوَر) :ربلا دبع نبا لاقو

 يملسألا ةيجان نع هيبأ نع .ماشه نع : :اولاقف .«أطوملا»

 عمسي نأ ريكن ريغو ٠ .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ندب بحاص

 . *7(ةورع_هنم

 :مهنم ربلا دبع نبا مهيلإ راشأ نيذلا ةعامجلاو :ٌتَْلُق
 : هيبأ نع ,ماشه نع مهتثالث ,عيكوو «ناميلس نس ةديعو « نايفس

 .ًالوُصوَم ؛ةيجان نع

 .هجام نسباو .يئاسنلاو «دواد وبأ :مهثيداحأ جرخأ

 "7 «يحص نسح» :لاقو .يذمرتلاو

 ةشئاع نع ءهيبأ نع .ةورع نب ماشه نع - 5؟

 نع لكس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ :اهنع هللا يضر

 )١( «بطع اذإ يدهلا باب١ ء(جحلا) 580:1,.

 (5٠4ص) يناثدحلا ديوسو )١95(, ثيدح (58ص) بهو نبأ دنع وه (؟)
 )١5١6(. ثيدح 4ا!/١:2 يرهّزلا بعصم وبأو :(01؟ا/) ثيدح

 .(20) «أطوملا ثيداحأ» (0)

 )١917(. «ديرجتلا) (:؟)

 ريم .(59"7) ؛ريونتلا) (0)
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 .«اهلهأ دنع اهُّسَقْنَأو ءأنمث اهالغأ» :لاقف ؟لضفأ اهيأ باقرلا

 «أطوملا» ٍةاوُر رثكأ هعباتو .2''”ثيدحلا اذه ىيحي ْئوَر اذكه

 ةشئاع ركذ نودب يأ ءًالسرم نوقابلا هاورو . بعصم وبأ :مهنم

 . 9اهنع هللا يضر

 هللا ىلص هللا لوسر نأ :هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع 4

 لإ ؛اهنع ٌةَبْعَر ةنيدملا نم ٌدحأ ُجرْخَي الا :لاق ملسو هيلع

 . (هنم ًاريخ هللا اهلدبأ

 ةاور ةماع اذكو ءالسرُم ٌثيدحلا اذه "”ىيحي ئور اذكه

 «ةورغ نع : :لاقف كلام نع «ىسيع نب نعم هلصَو دقو .؛ًأطوملا»

 .'*”«أطوملا» يف هريغ هدنسُي ملو ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع

 ةملس ّمَأ نع «راسي نب ناميلس نع «ديعس نب ىيحي 6

 اهجوز ةافو دعب تدلو اهنأو «ةيملسألا ةعيبس ةصق اهنع هللا يضر

 ِتْلَلَح دق» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهل لاقف ءلايلب

 .(ِتَْنِش نم يحكناف

 ةفئاط دنع دانسإلا اذهب ثيدحلا اذه سيل» :ربلا دبع نبا لاق

 نبا لئلع وهو .ريكب نباو «يبنعقلا :مهنم «أطوملا» ةاور نم

: 2 
 . ا(هريعو « بهو

 .الال4:؟ «باقرلا قتع لضف باب» «(ءالولاو ةقاتعلا باتك) ء«ًأطوملا» )١(

 )١97(. ة«ديرجتلا»و )5١(« «أطوملا ثيداحأ» (؟)

 .486:7 ؛مماجلا» (9)

 .45: ؟كلاوحلا ريونت»و )١948(. «ديرجتلا» (5)

 )6( ةديرجتلا» )5١1(.
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 . ٍدآ د 3 دهب ىيحي نب ىيحي دلع وهو . (2001) ضع دانسالا اذ . : :ٌتْلُق

 نب ديلولا نب ةدابع ينربخأ :لاق «ديعس نب يحي نع 5751
 هللا لوسر انعياب :لاق ءهدج نع .هيبأ نع «تماصلا نب ةدابع

 .ثيدحلا . . . .ةعاطلاو عمسلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص

 نباو 7 ريحي :اذكه هاأور دقو ءْلصَتُم ٌدنسُم ٌتيدَح اذه

 هاورو ٠ . فسوي نبأو « ريفع نباو «ريكب نباو .مساقلا نب دأو « بهو

 . 9 ىبنعقلاو 2( 2”بعصم وبأ ًالسرُم

 )١( «اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع باب# (قالطلا عماج) .«أطوملا» 084:7.

 .(170) ثيدح 700:١ يرهّرلا بعصم يبأ دنع وه اذكو (0)

 .447:17 «داهجلا يف بيغرتلا باب» .(داهجلا) (*)
 ثيدحلا درو (845) ثيدحخ 780:١ يرهزلا بعصم ىيبأ ةياور ةعوبطم يف (4)

 نبا مامإلا تدجو نكل «يريبّرلا بعصم :نوكي نأ باوصلا لعلف «ادنسم
 ايور دق بعصم ابأو ءرهسم ابأ نأ ركذ 71١:7 ؛ ؛ديهمتلا» يف ربلا دبع
 دنس يف هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع ركذي مل ثيح ءًالسرم ثيدحلا

 يف هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع ركذ مدع نإ :(؟77؟ص) لاقو .ثيدحلا

 .هتابثإ حيحصلاو ءطلغ دنسلا

 نع ىلاعت هللا همحر يولع دمحم ةمالعلا ديسلا لقن َّنأ :كلذ نابف
 ةياور اققحم فرصت امبرو ءباوصلا وه ربلا دبع نباو «ينطقرادلا نيمامإلا
 ىلع ًادامتعا دنسلا يف هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع تابثإ يف بعصم يبأ
 خسنلا خاّسن نم ٌتفرصت وه وأ ؛ىيحي نب ىيحي ةياور نم ثيدحلل مهجيرخت
 .ملعأ هللاو ءاهيلع اودمتعا يتلا ةيطخلا

 2510١ :177 ةديهمتلا» يف ربلا دبع نبا دازف ءركذ نم ئوس ًادتسم هاور نم امأ
 هلعجف ؛ةدابع نب ديلولا دنسلا يف ركذي مل يبنعقلا نأ ركذو « سنوي نباو ؛:نعم

 .هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع هدج نع «ديلولا نب ةدابع ةياور نم

 .كلذ يف هعبت فسوي نبا نأ ربلا دبع نبا ركذو

 .(957017) ة«ديرجتلا»و .(7"”) «أطوملا ثيداحأ» (0)
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 هللا ىلص هللا لوسر َّنأ :بيرُك نع «ةبقع نب ميهاربإ - 31
 هللا لوسر اذه :اهل ليقف ءاهَتْفَحَم يف يهو ةأرماب ّرَم ملسو هيلع

 :تلاقف اهعم ناك ٌيِبَص يعّبَضب تذخأف .ماسو هيلع هللا ىلص

 . (رجأ ِكِلَو «معن» :لاق ؟هللا لوسر اي َجَح - اذهلأ

 .بعصم وبأو ءمساقلا نباو ءبهو نبا :ثيدحلا اذه دنسأ

 نع «بيرك نع :اولاقف ءفسوي نب هللا دبعو «يعفاشلاو «فّرطمو

 .حيحصلا وهو ءامهنع هللا يضر سابع نبا

 , 20000ةاوثلا ةيقبو «ىيحي نب ىيحي هلسرأو

 :هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ِهّمَع نع ءساَّمِح نبا نع  ؟

 ىلع ةنيدملا ّنَكرتُتَلا :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر َّنأ

 .ثيذدحلا .؟...تناك ام نسحأ

 يف َءاجف :لاوقأ ةثالث ىلإ اذه ساّمِح نبا يف اوفلتخا

 يبأ :ةياور يهو ءسامح نب فسوي نب سنوي نع :تاياور

 ءميرم يبأ نباو ءيسيئَتلا فسوي نب هللا دبعو ءنعمو «ءبعصملا

 يهو ء«سامح ْس سوي نس فسوي نع : تاياور يف ًءاجو

 )١( «أطوملا ثيداحأ» )١5(«: ةديرجتلا»و )١5( 2«كلاوحلا ريونت#و 25194:1
 ىيحي ةياور يف هرظناو ١:5904.

 (777ص) «توريب ركفلا راد ةعبط ؛يثيللا ىيحي ب مامإلا ةياور ةعوبطم يف 222

 ديسلا ةمالعلا هلقن امل ٌفلاخم وهو ًادنسم ثيدحلا درو )45١( ثيدح

 اذه َّنأ :44:1 «ديهمتلا» يف ٍربلا دبع نبا مامإلا ركذ دقف «ىلاعت هللا همحر

 .ًالسرم «أطوملا» ةأاور رئاسو ىيحي هاور ثيدحلا
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 .ًاضيأ ميرم يبأ نب ديعسو «ريكب نباو .مساقلا نبأ :ةياور

 نبآو .كرابملا نباو «ريفع نبأو « بهو نباو ء عفان نب ءأآو «فّرطمو

 . سنوي نب فسوي :اولاق مهلكف «يريبزلا بعصمو درب

 ءىشب ةيمسست 53 لولب «طقف سامح نبا نع ةيادر يف ءاجو

620 
 : 0 اور يهو

 وعدي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس نأ" 50 هلئا يضر

 .ثيدحلا 1... منهج باذع نم كب ذوعأ ينإ مهللا» : لوقيف

 . "'”(أطوملا» ةاوُر ةماعو «ىيحي دنسلا اذهب ثيدحلا اذه ئوَر

 .«كلام نع ,؛أطوملا» ىف و مساقلا نباو «٠ بهو نبا :هأورو

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ءجرعألا نع .دانزلا يبأ نع
0 

 وفرم

 ةريره يبأ نع .جرعألا نعغ .دانزلا يبأ نحت د

 َلعُج امَّنِإ» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ْنأ :هنع هللا يضر
 عكر اذإو ءاوربكف ربك اذإف ءهيلع اوفلتخت الف .هب ٌمَتْؤَيِل مامإلا

 .ثيدحلا .(«...اوعكراف

 اذهب هريغ نود ىسيع نب نعم دنع «أطوملا» ىف ثيدحلا اذه
 .؟؟”دانسإلا

 ىيحي ةياور يف هرظناو .4ا:” «كلاوحلا ريونتهو .(5739) «؛ديرجتلا» )١(
”4 

 1١0:١. (ءاعدلا) ىف ىيحي ةياور ىفو :(؟١77) «ديرجتلا)» (؟)

 ْ 22 .0865) «ديرجتلا» (5)
 )١95(. «أطوملا دنسماو .(؟070) «ديرجتلا»و 2(؟) «أطوملا ثيداحأ» (:4)
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 «باهش نبا نع «كلام نع هيدانسإب هريغو ىيحي هاور دقو

 ةشئاع نع «هيبأ نع ؛ةورع نب ماشه نع ُكِلاَمَو

 . '”اهنع هللا يضر

 نع ء؛نامّسلا حلاص يبأ نع «ميرم يبأ نب ملسم نع ١

 ةعمج لك سانلا لامعأ ٌضرْعَت :لاق هنأ هئنع هللأ ىضر ةريره ىبأ

 ] . نيئرم

 هاور دقو «.هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ىلع ٌفوُقوَم ثيدح اذه

 .(أطوملا» ةاوَر ةماع هيلع هعباتو ,2"”ىيحي نب ىيحب ًافوُقوَم اذكه

 (9اعوفرم «هنع هللا ىضر ة أ بأ هأ
 . وفرم (؛ةنغ هللا يصر ةريره يب نع بهو نبا هاورو

 نب ريبزلا نع : ؛يظرقلا ةعافر نب روسملا نع د 1

 .«ًةليمُشلا َقوُذَت ىتح كل ّلِحَت ال» :ملسو هيلع هللا ىلص ينل

 ةاور هعياتو .ًالسرُم ثيدحلا اذه ىيحي ئوَر اذكم

 «دايز نب يلعو ءمسأقلا نبأو ءبهو نيا : الصنم اوورو

 0 روكذملا ةصقلا بحاص وهو «هيبأ نع «ريبزلا نع :اولاقف

 )١( «سلاج وهو مامإلا ةالص بابا“ ء(ةالصلا) ١:55.

 4١5:7. «ةرجاهملا يف ءاج ام باب# ء(عماجلا) (؟)

 ١:7 ٠١. ة«ريونتلا)و «(51١ا/) «ديرجتلالو «(؟ا/) «أطوملا ثيداحأ» (*)

 67١:17. «ههبشأ امو للحملا حاكنلا باب» ء(حاكنلا) (5)

 .525:7 «كلاوحلا ريونتاو )١59(«2 «ديرجتلا)و «(؟ا/) «أطوملا ثيداحأ» (5)

 ا



 ةريره ىبأ نع «هيبأ نع «نمحرلا دبع نب ءالعلا نع 3”

 يف َذبْنُي نأ مهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر َّنأ :هنع هللا ىضر

 .تّفْزُملاو ءىابذلا

 : هل
 ,. 27 بحي نب ىيحي هأور اذكه :تلف

 ةريره يبأ نودب السرم هركذ نسحلا نب لدلمحعم نكلو

 مامإلا ىتح «فالتخالا اذه ىلإ ٌدحأ ُْرِشُّي ملو ءهنع هللا يضر

 . "”(دمحم أطوم» حراش يونكللا

 نب نمحرلا دبع نع «يرزجلا كلام نب ميركلا دبع نع - "4
 هللا لوسر عم ناك هنأ :هنع هللا يضر ةرجُع نب بعك نع «ىليل يبأ

 .لمّقلا هاذآف ًامرْحُم ملسو هيلع هللا ىلص

 :ةاوٌرلا رثكأو © بحب :اذكه هاور دقو .عطقنم اذه

 .ريكب نباو .فسوي نباو «ريفع نباو «بعصم وبأو ؛ يبنعقلا

 نع ءنسحلا نب دمحمو .مساقلا نباو «بهو نبا :هاورو

 وه اذهو .نمحرلا دبع نع «دهاجم نع «ميركلا دبع نع «.كلام

 .«؟”دهاجم نع ُهاَوَر امنإ ميركلا دبع َّنأل ءباوصلا

 نأ :هيبأ نع ءنامَّسلا حلاص ىبأ نب ليهس نع “#0

 )١( ههيف ذبتني نأ هركي ام بابه «(ةيرشألا باتك) 444:7.

 )76١(. ةدجمملا قيلعتلا» (؟)

 ١:/4١7. «رحني نأ لبق قلح نم ةيدف» «(جحلا) (9)

 يف يطويسلا اذه ركذي ملو :«(١١ا1) «ديرجتلا»و .(55) «أطوملا ثيداحأ» (:)

 .«ريونتلا»
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 مكل ئضرُي هللا نإ ملس ٍىلص وسر الل ١ ذرَي هللا َّنإ» :لاق و هيلع هللا هللا ل
 .ثيدحلا ثالث مكل ٌطخسيَو

 ,'”ىيحي :اذكه هاور دقو «لسرُم دنسلا اذهب ثيدحلا اذه

 نعمو «مساقلا نباو «يبنعقلاو ءبهو نباو

 ةريره يبأ نع ءهيبأ نع .ءحلاص يبأ نع ًادنسم هاورو

 بعصمو .بعصملا وبأو ءريكب نبا :ًاعوفرم هنع هللا ىضر

 0 2 ين نسل 2 5 ٠
 . ةاورلا نم ريثكو « فسوي نب هللا لديعو « يريبزلا

 :امهنع هللا يضر رمع نبا نع «رانيد نب هللا دبع نع 5

 يف ىرَت أَم .لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ئدان ًالجر ذأ

 .ثيدحلا «. .بُضلا

 .«هريغو ."”ىيحي «أطوملا» ةأور رئاس دنسلا اذهب هأور

 نع ًاعيمج رانيد نباو « عفان نع .كلام نع «بعصملا وبأ :هاورو

. ّ ' . 22 
 : «ربنملا ىلع وهو» :هيف دازو ءامهنع هللا يضر رمع نبا

50 : 4 2 
 .  امهنع هللا يضر رمع نيا نع ءعفان نع «ريكب نبا هاورو

 . 27(ًاعيمج امهنع ظوفحم حيحَص وهو) :ربلا ديع نبأ لاق

 )١( «لاملا ةعاضإ يف ءاج ام باب# «(عماجلا) 490:7.
 .16:37 «ريونتلا»و :(58) «ديرجتلا»و ««أطوملا ثيداحأ» (؟)

 .451:7 «بضلا لكأ يف ءاج ام» ؛(عماجلا) ()
 ٠ .(؟5ا/) ؛ديرجتلا» (*)

 .(758) «أطوملا ثيداحأ» (5)

 ..178:7 «كلاوحلا ريونت» (5)
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 هللا ىلص هللا لاوهو نأ : هيبأ نع «ءدمحم نب رفعج نع "31

 .صيمق يف لّسغ ملسو هيلع

 ةماعو نو هاور دقو سوم كتيملا اذهب ثيدحلا اذه

 يمت وون ل" يللا نر كيس ال 4: تنير 1ك« طوسلا» ةاز
 . "”اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ءهيبأ نع ءرفعج نع :لاقف ءادنسُم

 يناصوأ أم رخآ : لاق هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نأ 84م

 نأ زرعلا يف يلجر ٌتعضَو نيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب
 .«سانلل كقلخ ْنَّسَح» :لاق

 رف نك ب
 ىيحي ىوَر اذكه

 . يبنعقلاو
 نب

 .مساقلا نبا :هعباتو .ثيدحلا اذه

 نب ذاعم نع ءديعس نب ىيحي نع .كلام نع ءريكب نبا هاورو

 :هنع هللا يضر سنأ نع «جرعألا نع ءدانُرلا يبأ نع - 8 34
 لجرلا نم ةنسّحلا ايؤّرلا» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 . «ةوبنلا نم ًاءزج نيعبرأو ةتس نم ع ؛ حلاصلا

 كسور نول فيض ندع الو «يبنعقلا دنع سيل ثيدحلا اذه

 ١( «تيملا لسغ باب» ء(زئانجلا باتك> 777:1.
 ىف هنع تكسو 777:١ «كلاوحلا ريونت»و )١1(. «أطوملا ثيداحأ» (؟)

 .(235) «ديرجتلا)

 45: «عماجلا» 2

 .(559) «ديرجتلا» (5)
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 202 ا

 نب هللا دبع نب قاحسإ نع .كلام نع «هريغو ("”ىحي هاورو

 نب رماع نع «ردكنملا نب دمحمو ءرضْنلا ىبأ نع +

 :لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ءديز نب ةماسأ نع ءدعس

 .(ًرْجِر نوعاطلا»

 22 م ِء . 1 5 .
 .  دمحعمو ءرضنلا يبأ نع هريغو ىيحي ىور اذكه

 «1)2 + نور ىف م
 . طقف ردكنملا نب دمحم نع يبنعقلا هاورَو

 هللا لوسر نأ :هغلب هنأ «ميكَح يبأ نب ليعامسإ نع ١

 كرابت هللا نإ :هيفو ىَّلَصَت ةأرمأ عممس ملسو هيلع هللا ىلص

 .«ٌةقاط هب مكل ام لمعلا نم اوُقَّلُكا ءاوُلمَت ىتح لمي ال ىلاعتو

 . عطقنم ثيدحلا اذه

 يف هلو يبنعقلا هلصوو . 0وريغو ىيحي اذكه هأور دقو

 ةسئاع نع «هيبأ نعغ «ءةورع نب ماشه نع «كلام نع تادايزلا

 . '"هيبأ نع «كلام نب ىيحي هعباتو ءاهنع هللا ىضر

 )١( «ديرجتلا» )١/١1( 2«أطوملا دنسم#و )5١4(.

 .467:7 (ايؤرلا» (؟)

 .445:1 «نوعاطلا يف ءاج ام١ «(عماجلا) (6)

 )١5:8(. «أطوملا دئسم»و )١18(. «أطوملا ثيداحأ» (:)

 ١١8:1١. «ليللا ةالص يف ءاج ام باب» «(ليللا ةالص) (5)

 15٠:١. ؛«ريونتلا)و )5١١(« «فارطألا» (5)
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 :لوقي ناك زيزعلا دبع نب رمع َّنأ ينغلَب :كلام لاق - 7
 مهَس لجرللو ءنامهَس سرفلل

 .'""اذكه ىبحي هاور دقو .فوقوم ثيدح اذه

 (7تاياورلا باحصأ اذكو

 نب رمع نع :هيف لاقفا ءاعوفرم ريكُب نبا هاور دقو
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ْنأ ىنغلَب :لوقي ناك هنأ :زيزعلا دبع
 , 7 يناّدلا لاق اذك «... :لاق ملسو

 *« ثلاثلا ىونلا *

 فذحلاو تابثإلاب مهنيب فالتخالا هيف عقو ام ركذ

 .ثيداحألا نم ضعب ىلع مهضعب هُديِزَي ام انه ركذأ : يأ
 يه «.عونلا اذه يف يتلا ثيداحألا نأ ةظحالم نم لي ال هنأ لإ

 .(ىيحي نب ىيحي ةياور» يف اهلك

 ًاًصاخ ًالصَم هل ٌدرفأ نأ تيأر دقف ؛ىيحي ىلع هوُداَز ام امأ
 نيب ىنلا يه هتياور َّنأل «هريغ نم رثكأ هيلإ سانلا ةجاحو «هتيمهأل
 00 :؟”اذه رئدتُف ء مهيديأ

 هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع «عفان - ١

 )١( ليخلل مسقلا ءداهجلا 401:7.

 .(587) «ديرجتلا» (؟)

 .(؟583) «فارطألا» ()

 نهارلا تقولأ يفو «باتكلا اذه نم ىلوألا ةعبطلا روهظ تقو كلذ ناك (8)
 .ةصقانو «ةلمتكم رخأ تاياور تعبط طقف
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 .«هيخأ ٍةَبْطخ ىلع مكدحأ ٌبطْخَي ال» :ملسو هيلع هللا ىلص

 الإ «تاياورلا باحصأ ةماعو 17 يحي : ثيدحلا اذه ىوَر

 .'"”فسوي نباو «ىبنعُقلا

 : اهنع هللا يضر ةشئاع نع هيبأ نع .ةورع نب ماشه نع  ؟

 .مئاص وهو ُلْبَقُي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هنأ

 0 نبا لإ ؛تاياورلا باحصأو 07 حب ءاور

 '"  اهنع هللا يضر ةشئاع نع «هيبأ نع .«ةورع نب ماشه نع :

 يف مكدحأ سعت اذإ) :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 ظ . دق ريل ؛ هتالص

 .'""ريَفُع نبا اَّلِإ ؛ةاورلا ةماعو ؟*”ىيحي هاور

 ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر َّنأ :قباسلا دنسلابو 4

 .ةعكر ةرشع ثالث ليللاب يَلَصُي

 ."*”ريَمُع نبا الإ ؛تاياورلا باحصأ ةماعو "”ىيحي هاور

 )١( «ةبطخلا يف ءاج ام باب# ؛(حاكنلا) 075:7.

 )5١١(. «أطوملا دنسم»و 2(؟8) «أطوملا ثيداحأ» (؟)

 19١:1١, «ةلبقلا يف ةصخرلا بابا ء(مايصلا) (*)

 .(80) «أطوملا ثيداحأ» (4)

 ١١8:1١. (ليللا ةالص باتك) (0)

 .هريغ هنع تكسو ءاطقف هنم )7١( «أطوملا ثيداحأ» (9)

 ١15١:١. (ليللا ةالص) (0)

 .طقف هنم )١"( «أطوملا ثيداحأت (8)
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 لسغف أدب ؛ةبانجلا نم لستغا اذإ ناك :دنسلا سفنبو - ه

 (95) <: | الا ؛«تانأ 2 2000
 . ريقع نب ِ ؛تاياورلا باحصأ ةماعو ىيحي هاور

 حيرش نبا نع .«يرُبَقَملا ديعس يبأ نب ديعس نع 5

 نمؤي ناك نم» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ : يبعكلا

 . !ثتمصيل وأ ًاريخ ليل ؛رخآلا مويلاو هللاي

 «هدذحو ىبنعقلا دنع سيل ثيدحلا اذه» :ىنطقاردلا لاق

 ."”«هب اؤاج نوقابلاو

 .'؟”«ًأطوملا» جراخ يبنعقلا دنع وهو

 )١( ؟ةبانجلا لسغ يف لمعلا باب» ء(ةراهطلا)» ١:55.

 )١0"(. «أطوملا ثيداحأ» (؟)

 )١9(. «أطوملا ثيداحأ» (6)

 .؟5؟94:7 ىيحي دنع (4) :رظناو )١5٠(« ةأطوملا دنسم# (5)

 1. ؟



 لكل اخلا لصفلا . لل
 كَ تك 05

 «أطوملا» تاباور ضعمبب لاصتالا قرط

 دانسإلا لضَف ؛ثيدحلاب لغتْشُم بيبل ّلُك ىلع ئفخَي ال

 ىلإ مهضعب ٍةَلُحرب هب ةيمالسإلا ةمألا ءاملع مامتهاو ءهفرشو

 انه ركذأ ؛ةنسحلا ةقيرّطلاو ةعبّتْملا ةّنّسلا كلتل ءايحِإَو

 دانسإلا ةلسلس نأ نسبتي يك .؛(أطوملا» تاياور رثكأل يديناسأ

 نم كانه ؛َةيصوُّصُخلا هذه ّنأو ءسرَدْنَت مل ةيقاب لازت ال

 انسل اّنأ ئراقلا فرعي نأ لجألو ءاهلاجرب طبتريو اهب ُكَّسمتَي

 ينتعَي نمم هللا لضفب اننإ لب ؟ًالَخُد وأ ءملعلا ىلع ةَءايعدأ

 هل نيلواّرَملا نمو ءمهسب هيف ٌبرضَي نممو «نفلا اذهب

 انبيبحب انتلسلس َلِصَنِل ءهلهأ داوسل ًاريثكت «هب نيِلْغَتْشُملاَو

 .ملسو هيلع هللا ىلص مظعألا

 ًاثدحَت امنإو ءارُحافتو ًابجَع اهب ثّدحتأ مل يننأ هللا ُمّلعيَو

 لثم يف هركذ ءاملعلا دّوعَت مالكلا امم ءاذه لثم نأ عم هللا ةمعنب

 .هعفدَي الو ءاذه ركني ال نفلا اذهب لغتشُملاو «بابلا اذه

 مث «ةلوادتُملا ةروهشملا يه ذإ ««ىيحي ةياور» ركذب أدبأو
 :لوقأف تاياورلا ضعب اهدعب



 «ئيحب نب ىئيحي ةّياورد

 سابع نب يولع ديسلا ثِّدَحُملا ةمالعلا يدلاو :نع هبورأ
 ديسلا يضاقلا هيبأ نع «مارحلا دجسملاب هيلع ًةءارق يكلاملا

 دباع دمحم خيشلا هخيش نع .يكلاملا زيزعلا دبع نب سابع
 نع «نالحد دمحأ ديسلا بطقلا نع .«ةيكلاملا ىتفم ىكلاملا

 نع . طاقّسلا هخيش نع «ريبكلا ريمألا دمحم نع «يطايمّدلا نامثع

 ىلع نع .ىناقرزلا ىقابلا دبع هدلاو نع «ىناقرّرلا دمحم «هحراش»

 نع «يسِنلاَبلا نيّدلا مجن نع ءرجح نبا ظفاحلا نع «يراصنألا
 نب ريزعلا دبع نع ءيصاالدلا نب دمحم نع «يفكملا يلع نب دمحم

 نع ءرهاطلا نب ب ليعامسإ هدذج نع ؛ ليعامسإ نب باهولا دبع

 ليي نبا يحب سبع يبأ نعا «كيفُت نب هلا يع ب سنو
 ئيحي نب ئبحي هبيأ نم «لويحي نب هللا ديبع هيبأ مع نع ءئي 1

 هللا همحر سنأ نب كلام ةرجهلا راد مامإ نع «يسلدنألا يثيللا

 باتك نم ةريخألا باوبأ ةثالثلا الإ هعيمجل ًاعامس ىلاعت

 نع اهاورف «كلام مامإلا نم اهعامس يف كش هنإف «فاكتعالا»

 لبق هنم «أطوملا' عيمج م عيس هنأ نولعبش ناسا دبع نب دايز

 . ىلاعت هللأ ةمحر سنأ

 «بهو نبا ةّياور»

 يِجاَملا مدحم نب ميركلا دبع فيرشلا ديسلا :نع اهيورأ
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 ديسلا هدلاو نع «يجنزربلا دمحأ ديسلا نع «ينيسُحلا يىلقّصلا

 ناميلس نب دمحم نع «ةّنِس نبا نع ءيِناّلُقلا حلاص نع «ليعامسإ
 مالسإلا خيش نع «يلمّرلا سمشلا نع «يناقّللا ميهاربإ نع «ينادوّرلا

 ةنحشلا نبا نع «يخونّتلا قاحسإ يبأ نع ءرجح نب نع ءايركز
 نب هللا دبع نع «ينادمهلا يلع نب رفعج لضفلا يبأ نع ؛راجحلا
 نع ءرهاّرلا روصنم نب دمحم هللا دبع يبأ نع «ينامثعلا نحرلا دبع

 نمحرلا دبع مساقلا يبأ نع «ىسيع نب ديعس نب دمحأ سابعلا يبأ

 ليلعألا دبع نب سنوي نع .«يندملا دمحم نب دمحأ نع .يقفاغلا

 .ىلاعت هللا همحر سنأ نب د كلام نع ءبهو نبا نع «يفدّصلا

 «يبتغقلا ةياورد

 . يالا ءا اجلال اس مع ىو

 يا نيم نب محل فاحلا تلحقلا فيق نع لياشملا دمج

 نع «ليقع نب رمع نع :يدببألا ' اضترُم ديسلا ظفاحلا نع

 راّصّقلا نب دمحم هللا دبع يبأ نع ء«يميجعلا يلع نب نسح

 دنسم نع ؛يونجلا ناوضر ميعن يبأ نع «ىساطلا ىطانرغلا

 ظفاحلا نع «يدنشقلقلا قاحسإ ىبأ نع «ىمصاعلا نيقس برغملا

 ءريبُّرلا نبا نع ءهدج نع ءديفحلا نايح نب دمحم نع ءرجح نبا

 دمحم نب نيسح يلع يبأ نع «لاوكشَب نبا نع «حجارَّشلا نبا نع

 يبأ نع ءربلا دبع نب رمع يبأ ظفاحلا نع «يناّيَجلا يناسغلا

 . يبنعقلا نع .زيزعلا دبع نب يلع نع «يكلاملا

 مهء.١



 « بكصم ىبأ ةياورد

 الملا نب ميهاربإ دمحم ْثَّدحُملا خيشلا ةمالعلا :نع اهيورأ

 دمحم ثّدحُملا خيشلا نع :يندملا ينّتُحلا يلْضَملا هللا دعس

 نع «يجنزربلا ليعامسإ نب دمحأ ديسلا نع ؛يراصنألا يقابلا دبع
 نع «يناّلُفلا هنِس نبا نع «يناّلفلا حلاص نع .ليعامسإ هيبأ

 .ينادوُرلا يسافلا ناميلس نب دمحم

 يبأ ةياورب «أطوملا» يورأ :''"6فلخلا ٌةلِص» هتبث يف لاق

 نع «يشكارملا يتْعرَملا ديعس نب دمحم نيدلا سمش نع :بعصُم
 سمشلا نع ؛ءينسحلا رهاط نب يلع نب هللا دبع دمحم يبأ
 نيدلا لالج ظفاحلا نع هىمَقْلَعلا نيحرلا دبع نب دمحم
 هللا دبع مأ نع .دهف نب دمحم نب دمحم يقتلا نع «يطويسلا
 جاجحلا يبأ نع «ةيسدقملا يداهلا دبع نب دمحم تنب ةشئاع

 لامكلا نب دمحم سمشلا نع «يّرِملا نمحرلا دبع نب فسوي
 نع .يسوطلا يلع نب دمحم نب ديؤملا نع .يسدقملا ميحرلا دبع
 «يريحبلا دمحأ نب دمحم نب ديعس نع «يديّسلا لهس نب هللا ةبه

 دمصلا دبع نب ميهاربإ نع .يسخرتلا دمحأ نب رهاز يلع يبأ نع

 كلام نع «يرهُزلا ركب يبأ نب دمحأ بعصم يبأ نع .يمشاهلا
 .ىلاعت هللا همحر

 .ةأطوملا» تاياورل يولع دمحم ديسلا ةمالعلا اهركذيس يتلا ديئاسألا ةلسلس )١(

 انه اهدرس امك «فلسلا لوصومب فلخلا ةلص» ٍ باتك يف ةلصفم تسيل

 «هديناسأ قرط هباتك ةمدقم يف ينادورلا مامإلا َنِّيَب دق لب «ىلاعت هللا همحر

 يذلا نايبلا اذهب ديناسألا هذه ةياور قرط طبرب يكلاملا ةمالعلا ديسلا ماقف

 .هنفو ملعلا اذهب ىلاعت هللا همحر هتفرعم ةدشو هناقتا ىلع لدي

 ك١



 «مساقلا نبا ةياور»

 «ينابتلا نب يبرعلا دمحم خيشلا خّرؤملا انخيش :نع اهيورأ

 نع «يكلاملا يشرقلا رداقلا دبع نب دمحم نب دمحم ْثَّدحُملا نع

 يشرقلا بلاطلا نب دمحأ يديس سابعلا يب أ مالسإلا خيش

 خيش نع «يومحلا نيدلا ردب يديس ةعامجلا خيش نع ءيدوُشلا
 مالسولا خيش نع ,يدوّسلا بلاطلا نب يدواتلا يديس مالسإلا

 رداقلا دبع نب احتف دمحم نع «يناثي مالسلا دبع نب دمحم

 «يسافلا فسوي نب يلع نب رداقلا دبع مالسإلا خيش نع «يسافلا

 نع «ءراّصقلا نع .ءيسافلا دمحم نب نمحرلا دبع ديز يبأ نع
 .يراصنألا ايركز مالسإلا خيش نع «يمصاعلا نيقس نع «يونجلا

 .راجحلا ةنحّشلا نبا نع «يخونّتلا قاحسإ يبأ نع رجح نبا نع

 هللا دبع يبأ نع «ينامثعلا هللا دبع نع «ينادمهلا لضفلا يبأ نع

 نب ديعس نب دمحأ سابعلا يبأ نع ءدهازلا روصنم نب دمحم

 «ىيحي نب لمؤم نع «يقفاغلا نمحرلا دبع مساقلا يبأ نع «ىسيع
 نع «مساقلا نبا نع «نيكسم نب ثراحلا نع ءرمع نب دمحم نع
 .ىلاعت هللا همحر سنأ نب كلام

 «ىسيع نب نعَم ةّاور»

 نع «ةزاجإ ىلقّصلا ريبكلا دبع رّمَعُملا فيرشلا انخيش : نع

 زاجحلا ديسم نع «هدلاو نع «يجنزربلا ليعامسإ نب دمحأ ديسلا

 ديسملا نع «يعرذلا تاميلس نع .يناّلُملا دمحم نب حلاص

 .ينادورلا يسافلا تاميلس نس دمحم

 اب ١



 نب نعم ةياورب «أطوملا» يورأ ''"فلخلا ٌةلِص» هتبّث يف لاق

 نع «يِبوُيْلَقلا ةمالس نب دمحأو «يناقّللا ميهاربإ :نع ىسيع

 ظفاحلا نع «يراصنألا ايركز مالسإلا خيش نع ءيلمّرلا سمشلا

 يبأ نع ؛ يخونلا ميهاربإ قاحسإ يبأ نع «ينالقسعلا رجح نبا
 لضفلا يبأ نع ءراجحلا ةنحشلا نب بلاط يبأ نب دمحأ سابعلا

 ل اح ماطر .ينادمهلا يلع نب رفعج

 نب رداقلا دبع نب دمحم نب رداقلا دبع نع «- يِفلَّسلاب ريهشلا -

 نب يلع نع «يكمربلا رمع نب ميهاربإ قاحسإ يبأ نع .فسوي
 فلخ نب دمحم نب مثيهلا نع «قاّرولا ةفرع نب دمحأ نب دمحم

 «ىسيع نب نعم نع «يراصنألا ىسوم نب قاحسإ نع «يروّدلا
 .ىلاعت هللا همحر سنأ نب كلام نع

 «يريبزلا بعصُم ةتاور»
 دعس نب نسح ديسلا انخيش هيقفلا ةمالعلا :نع اهيورأو

 ديَسُملا نع «ساطعلا نسح نب دمحأ بيبحلا بطقلا نع ؛يناميلا
 هيجولا دْيسَملا نع .يشبحلا رمع نب سورديع بيبحلا ثّدحُملا

 .لدهألا ناميلس نب نمحرلا ديع

 نب ىيحي نب ناميلس هيبأ :نع يوري هنأ '”ريهشلا هتبث يف لاق

 اذهب وه سيلو ءفلؤملا ةمالعلا ديسلا لمع نم لسلستلا اذهب دنسلا ركذ )١(
 ةيقبل ةروكذملا ديئاسألا ةيقبل لاحلا اذكو ««فلخلا ةلص» باتك يف وحنلا

 ريشي يتلا تابثألا يف اهيلع صوصنم ةروكذملا ديناسألا تسيلف «تاياورلا
 هتف رعم بجومب اهمظن هتعنص نم يه لب «ىلاعت هللا همحر ديسلا ةمالعلا اهيلإ

 . اهباحصأ تايورمل ديناسألا كلت لاصتاب

 .«يناحيرلا حورلاو يناميلا سفنلا» )١(
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 ظفاحلا نع يلْخّنلا دمحم نب دمحأ ديسلا نع «لدهألا لوبقم رمع

 نع ؛يروهنّسلا ملاس اجنلا يبأ نع «يلبابلا نيّدلا ءالع نب دمحم

 ايركز مالسإلا خيش نع «يطيّغلا يلع دمحأ نب دمحم مجنلا

 قاحسإ يبأ نع «ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا نع ؛«يراصنألا

 نب هللا دبع نع «ينادمهلا لضفلا يبأ نع «ةنحّشلا نبا نع ءيخونّتلا

 نع ءدهازلا روصنم نب دمحم هللا دبع يبأ نع «ينامثعلا نمحرلا دبع
 نمحرلا دبع مساقلا يبأ نع «ىسيع نب ديعس نب دمحأ سابعلا يبأ
 نع .«ىلع نب دمحأ نع ءرَّسْفُملا دمحم نب هللا دبع نع .يقفاغلا

 .ىلاعت هللا همحر كلام نع «يريبُزلا هللا دبع نب بعصم

 «نسحلا نب دمحم ةّياورد

 دمحم نب ايركز دمحم خيشلا ْثّدحُملا انخيش : نع اهيورأ

 انالوم نع ئيحي دمحم خيشلا هدلاو نع «يروُمْنَراهَّسلا ىبحي

 .يرلعتلا ناخن نيّدلا ديشر نع « «يفنحلا يوتوتانلا رهظم دمحم

 هيبأ نع «يفنحلا يولهُدلا زيزعلا دبع هاشلا انالوم مامإلا نع
 خيشلا نبا هللا دفو دمحم نع «يولهدلا هللا يلو هاشلا مامإلا

 سمشلا نع «يناقللا ميهاربإ نع «ينادوّرلا ناميلس نب دمحم

 قاحسإ يبأ نع ءرجح نبا نع ءايركز مالسإلا خيش نع «يلمرلا

 نب دمحم نع «راجحلا ةنحّشلا نبا سابعلا يبأ نع .يخونّنتلا

 نع «يقابلا دبع نب دمحم حتفلا يبأ نع «يعيطّقلا رمع نب دمحأ

 نع «بدؤملا دمحم نب رافغلا دبع نع «نوريحخ نب لضفلا يبأ
 حلاص نب ىسوم نب رشب نع «فاوّصلا نسحلا نب دمحأ نب دمحم
 نب دمحم نع «يئاسنلا نارهم نب دمحم نب دمحأ نع .يدسألا

 .ىلاعت هللا همحر كلام نع «ينابيشلا نسحلا
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 «ريكب نبا ةّياور»

 ظفاحلا دمحم خيشلا انخيش ثّدحُملا ةماّلَعلا :نع اهيورأ

 نب دمحأ ديسلا نع «يتوفلا مشاه نب دمحم هخيش نع «ىناجيتلا

 هخيش نع «يناّلُملا حلاص هخيش نع «هيبأ نع «يجنزربلا ليعامسإ
 ناميلس نب دمحم نع «ينارّوكلا رهاط يبأ نع ءرفس ديعس دمحم

 .ىنادوُرلا

 ءريكب نبا ةياورب «أطوملا» يورأ :«فلخلا ةلص» هتبث ىف لاق

 نع «يفارّقلا ركب يبأ نب يلع رونلا نع «يروهجألا يلع نع
 «يررزجلا نبا سمشلا نع .يرقملا ينامثعلا ريصبلا شيرف رمعملا

 نب فسوي نب ليعامسإ نع «بحملا هللا دبع نب دمحم ركب ىبأ نع

 نع «سراف نب دمحأ نب ةزمح نب دمحم نب مركم نع ءموتكم

 نع ءيِّرَعلا جرفلا نب نيسحلا نع ءيِّرْعلا سابعلا نب دمحم نع
 .ىلاعت هللا همحر سنأ نب كلام نع ءريكب نب هللا دبع نب ىيحي

 «هللا دبع نب فّرطُم ةياور»

 «لاله نب فيس رون دمحم خيشلا ةمالعلا انحخيش : نع اهيورأ

 «تالحد دمحأ ديسلا بطقلا باهشلا نع «دينجاب رمع خيشلا نع

 .ريبكلا ريمألا نع «يطايمدلا نامثع خيشلا نع

 نب هللا دبع نب فرطم ةياور يورأ :؟'”ريهشلا هتبث ىف لاق

 )١( ريمألل «بدألاو دانسإلا مولع يف برألا دس» )ص75١(.
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 :نع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جوز ةنوميم ئىلوُم راسي نب ناميلس

 هللا همحر كلام نع «فّرطُم ىلإ ٌهدئَس قاسو ««...طاقّشلا انخيش
 . ىلاعت

 يدهش ةفادذخ يبأ ةياور»

 نع ءيفْلّسلا رهاط يبأ ظفاحلا :ىلإ ةقباسلا يديناسأب اهيورأ

 نب ىحب نب هلا ديع نب هلا دبع نع ءدمحأ نب رصن باطخلا يبأ

 ةفاذخ ىيبأ نع ؛يلماحملا نيسحلا هللا دبع يبأ نع «عيبلا

 .ىلاعت هللا همحر كلام نع « « يمهسلا

 «ديعَس نب دْيوُس ةياور»
 نع «ينادوّرلا ناميلس نب دمحم :ىلإ يديناسأب اهيورأ

 نع «ةعامج نبا نع .«يطويسلا نع ءيمقّلَعلا نع .ينسحلا رهاط
 نع «يسدقملا ميحرلا دبع نب دمحأ «لامكلا تنب بنيز دمحم ّمأ

 ميهاربإ نب رمع بلاط ىبأ نع «رفاغلا دبع نب كلملا دبع دعس

 نب دمحأ ركب يبأ نع «بيرغ نب دمحم ركب يبأ نع «يرهُزلا
 كلام نع ءديعس نب ديوس نع ءءاْشّولا زيزعلا دبع نب دمحم
 . ىلاعت هللا ةمححر

١١5 





 يناثلا تاتلا

 ءأطوملا» تاياور ضعبل ةنراقُم ةسارد

 اهتازيممو اهصئاصخ نايتو

 : ةينآلا تاياورلا ىلع مالكلا ُنَمْضَتَت .لوصف ةينامث ىلع يوتحيو

 .ىبحب نب ىبحب ةياور
 .نسحلا نب دمحم ةياور

 .مساقلا نب نمحرلا دبع ةياور
 . يبنعقلا ةملسم نب هللا دبع ةياور

 .ديعس نب ديوس ةياور -

 .يرهزلا بعصم يبأ ةياور

 .دايز نب يلع ةياور

 .(ىبحي ةياور) ىلع تادايزلا نايبو -
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 0 لّوألا لصفلا -

 «ىيحي نب ىبحي ةتاور»
 تاياورلا رهشأ يهو

 نب ىيحي نب ىيحي دمحم وبأ :وه ةياورلا هذه ٌبِحاَص
 نون هيف دازيو  ةلمهملا نيسلا نوكسو واولا حتفب - سالْسَو

 ةبسن - يدومْضَملا ««مهعمسي» :ةيربربلاب اهانعم «ءسالسنو :لاقيف

 .«ثيل ينب ىلإ ةبسن :ليق «يئثيللا  ربربلا نم ةليبق ؛ةدومصم ىلإ

 رماع نب ديزي يدي ىلع ملسأ سالْسَو هدج نأ يزارلا ركذو
 .ةنانك ثيل «يئيللا

 .ها.«ثيل ىلإ مهئامتنا ببس ءملعأ هللاو اذهف» :لاق

 ءالولا ىلإ ٍةبسُتلا باب نم هنأل ءديعبب سيل اذهو :ُثْلَق

 بحاص يِفْعُجلا يراخبلا كلذ نمو ءًاريثك عقي وهو «مالسإلاب
 ٌدَج ملسأ يذلا يِفْعَجلا ناميلا ىلإ ةبسن يِفْعِجْلا ٌنإَف ؛؛(حيحصلا»

 .هيدي ىلع يراخبلا

 :«ةيفلألا» يف يطويسلا لاق

 يِفْمُجلا لثمك مالسإ ُءالَو فلج ءالَوةقاتج ُهالَو

  ةجنط ةدومصم نم وهو «ه67١ ةنس َدِلَو

 ««نوطبشاب فورعملا يمخّللا نئحرلا دبع نب دايزب لصتا
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 دايزب رمي ناك هنأ كلذ يف ببسلا ناكو .هدنع ملعلا بلطب أدتباف

 :هل لاقو ًاموي هاندأف ءهدنع سلجي هيلإ ليميف «هباحصأ ُنمّرَدَي وهو

 .َكِيِز حلصأو كِرعَّش نم ْذُحَف ؛مّلعَّتلا ىلع ًامزاع تنك ْنِإ «ىَنُب اي

 ءريبك ٌريمَح هيف اذه لثم َّنأ مِلَعو دايز هب رس .«كلذ لعفف

 نم دافتساو ًادايز وه ِمّرالو ءرهّمو عرب ىتح هميلعت يف دهتجاف

 يف هللا همحر كلام مامإلا بهذم لخدأ نم لّوأ ٌدايز ناكو ءهمولع

 .سلدنألا

 نم عمس امك ءهلك هنم هعمسو «أطوملا» ىيحي هنع ذخأ

 . رضم نب ىيحي

 مامإلا ٍةيِوَرَو لاجرلا ءاقلو لاحترالاب دايز هيلع راشأ مث
 نامث نبا وهو ٌجحو رفاسف «هيلإ جاتحي ام بيترتب هناعأو ءكلام
 عست ةنس أكلام مامإلا يقلو ةرونملا ةنيدملا لخدو ءةنس نيرشعو

 ىلإ هعم ةنيدملاب ماقأو «ةمزالف اهيف تام يتلا ةّنسلا يهو «نيعبسو
 .هللا ةمحر هتزانج رضحو ىَفوُت نأ

 :ُاَمَسو ءهُتمَّسو هلقع هبجعُيَو هّبِحُي كلام مامإلا ناكو

 : لئاق لاق ذإ ءذيمالتلا ةلمجج يف هدنع ًاسلاج ناك نأ موي «لقاعلا
 هل لاقف ءهيلإ اورظنيل كلام مامإلا باحصأ جرخف .ٌُليِفلا رضخ

 .سلدنألا ضرأب سيل ذإ ؛ةارتق جّرْخَت مل َمِل :كلام

 نم مّلعتأو .«كيلإ رظنأل يدلب نم ٌتِج امنإ :ىيحي هل لاقف
 .لقاعلا :ُاّمَّسو هب بجعأف .ليفلا ىلإ رظنأل ال ءكملِعَو َكيِْدَم

 :يل لاقف «ينيصوُي نأ هتلأس ءاكلام ٌتعَّدَو امل :ىيحي لوقي

 ْ .مهتّماعو نيملسملا ٍةمئألو «هباتكلو .هلل ةحيصْنلاب كيلع
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 عمسف «هذه هتلحر يف ِكلام مامإلا ريغ نم ٌُعامَّسلا ُهَنْفَي ملو

 «يرمعلا هللا دبع نب مساقلاو .ءيراقلا ميعُن يبأ نب عفان :نم

 . عفان نب هللا ديو «ةرمض نب نيسحو

 نب ثيللا َيقلف رصم ىلإ رفاس مث .ةكمب ةنييغ نب نايفس نمو
 .هل اعدو ثيللا هيحأو « ًاريثك هئم دافتساو همزالو «يرصملا لعس

 باكرب تذخأ :ىل لاقف ثيللا باكرب ٌتذخأ ءىيحي لاق

 .'''ملعلا كَمَدَحَن ثيل اي :يل لاقف ةعيبر

 .ئيحي اي ملعلا كمدحت :ةعيبر ىل لاق ام كل لوقأ انأو

 .ها. كلذ ئىأر ىتح ايندلا نم ثيللا جرخ أامف :ىيحي لاف

 0 ِء و هر

 ريشيو «ثيللا ىف ةعيبر ةوعد هللا باجتسا هنأ ىنعي :ثتلق

 . ةيف ثيللا ةوعد هللا بيجتسُي نأ وجربي نأ ىلإ

 ضعب يف هلوق حجري ناكف «ثيللا ٌةبْحُص هيف ترّثأ دقو

 .كلام مامإلا لوق ىلع لئاسملا

 الو حبّصلا يف تونقلا ئرَي ال ئيحي ناك :ثراح نبا لاق

 هاري امك دهاشلاو نيميلاب ًءاضقلا ري ملو .ثيللاب ًءادتقا ؛اهريغ

 .ثيللاب ًٌءادتقا ؛ٌكلاَم

 «ثيللا مامإلا بهذم ىلع اهنم ٌجرْخَي امب ضرألا ءارك ئأرو
 نامكَح ةجوّرلا لهأ نم دجوُي مل اذإ نينيمأ يأرب ًءاضقلا ئأرو

 .ةماركلا غلبم كب غلب :دارأ )١(
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 وه ليلدلاو .ئوقأ ىلاعت هللا همحر ِكلامب هرَئأت نكل :ُتْلُق

 رشتنا رانيد نب ىسيعبو هب :- ربلا ديع نبا لاق امك  هنإف «عقاولا
 «ىيحي نم «أطوملا» عامس ىلإ سانلا متناو «كلام مامإلا بهذم

 .لئاسم يف الإ كلذ عدي ال كلام مامإلا يأرب يتفي ناكو

 ام ذخأو ءهدالب ىلإ عجرف «ةريزجلاب هلحمب هوبأ تام مث
 يه هذه تناكو ءٌجَحف زاجحلا ىلإ داع مث ءهيبأ لام نم باط

 ,(هئطوم» هئم عمسو بهو نب هللا دبع اهيف يقل «ةيناثلا ةلحرلا

 نم  مساقلا نب نمحرلا دبع كلذك يقلو «.هيلع دّدرَتو .«هعماج»و
 هنم عمسف « «(ةنودملا» بحاصو «كلام مامإلا باحصأ نايعأ

 .همزالو هعامس بتكو «بتك ةرشع هنع لمحو ةريثك لئاسم

 .هملعو ههقف نم دافتساو

 مساقلا نبا عم يمايأ .يف ءاسنلا ىلإ ُتْقُت دقل :ىيحي لوقي

 لوظ ًاراهن ًاهجو اهل تيأر ام هللاوف ءاهب ةيراج تيرتشاف ءرصمب
 .ِهِمْلِعَو مساقلا نباب ًالاغتشا اهّيعي ىتح ,يدنع تماقأ ام

 نيأ نم : يل لوقيف مساقلا نب نمحرلا دبع يتأ تنك : لوقيو

 .بهو نب هللا دبع دنع نم :هل لوقأف

 اهيلع سيل ثيداحألا هذه رثكأ َّنإف «هللا قتا :يل لوقيف
 . لمعلا

 ؟نيأ نم :يل وقيف بهو نب هللا دبع يتآ مث
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 .ّيَأَر لئاسملا هذه رثكأ َّنإف ءهللا قتا :يل لوقيف

 .هِتلاقَم يف باصأ دق امهالكف هللا امهمحر :ىيحي لوقي مث

 سمسا نم لمعلا هيلع سيل ام عابَتا نع مساقلا نبا يناهنا

 عابتالاب ينرمأو «هترثكو يأرلا ٍةفْلُك نع بهو نبا يناهنو «باصأو

 . باصأو

 نبا ٌعابّناو ءٌَّدْشُر هيأر يف مساقلا نبا ٌُعابَّتا :لوقي ناكو

 .ئدشه ورثأ يف بهو

 عفان نب ءآو «بهشأ اهنع لأس لئاسم عمج ىيحي ناكو

 نبا ىلع اهضرعف اهبتكو «كلام مامإلا باحصأ نم امهريغو

 املف ءمهيلع صقتنُي مساقلا نبا لعجف ؛هبهذم اهيف ىريل مساقلا

 ؟كْناَب ام :مساقلا نبا هل لاقف
 م

 ملو ءمهنع َتبتُك دقو .َكّقحك ٌّقَح َىلَع مهل ءالؤه َّنِإ لاقف

 يل ةجاح الف ؛اذه ناك اذإف «مهيف عوقولا ىلإ مهب ضرعأ نأ درأ
 ظ . كلذب

 ءاريثك املع هعم لمح دقو سلدنألا ىلإ ىيحي عجر م

 لبقأو ءهلوقو هيأر ىلإ رائيد نب ىسيع دعب سلدنألا ايتف تداعف
 مل ام ؛ركّذلا ةلالجو ردقلا ملطِعَو ةوُظُحلا نم لانو ءهيلع سانلا
 .دلاخ نب دمحأ لاق امك ءدحأ هلبق ُهلْئَي

 نع عجري الو َهلجَبُي مكحلا نب نمحرلا دبع ريمألا ناكو
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 رك هل, هر 0 8 ع هاا - 2.
 رثك كلذلف ؛ هَلِرَعَيَو هيلوي نميفو .هرمأ عيمجج يف هريشتسي و .هلوق

 .هتّذُم ىف ةاّضُقلا

 هيلع َلكَوَف «هيلع لبأف ؛ءاضقلا ئّلوتَي نأ ريمألا اذه هيلع حلأ دقو
 . مكحلا ىلع نبأف .«مكيضاق اذه : سانلل لاقو عماجلا يف هدعُمُي نم

 .امم مكل مفنأو ٌريَخ ءهيف انأ يذلا ناكملا نإ :ىيحي هل لاقف

 يف مكل ترظنف ينومتسلجأ ضاق نم سانلا َملظَت اذإ انأ .نوديرت

 نم ؛ةاضُقلا نم مّلظتُي امك ينم َمْلظُتُ ًايضاق تنُك نإو :هماكحأ
 .هنع اوُقمكُف ؟ىماكحأ ىف رظني نودعقت

 .«ملعلا يف سلدنألاب ةسايرلا تهتنا هيلإ) :يزاريشلا لاق

 ىهب ئىدتقملا هذلب مامإ ىيحي ناك» :ربلا ديع نبأ لاقو

 يدّهلا نسح ًالقاع َةقث ناكو .هيلع لّوعُملا «هيلإ روظنملا

 .«كلام ٍتمسب هّبَشَي «ثمّسلاو

 تيأر ام ءوه اّلِإ هلِإ ال يذلا هللاو» :زاب نب ميهاربإ لاقو
 كرحتي الو .هسلجم يف لُعسَي الو ّْقُصِبَي هتيأر ام :«ىيحي نم رقوأ

 . © «هلاح نع 600

 )١( عجارملا رظنت :

 («كرادملا)» 6755:17,

 «بيذهتلا» 5:0:1١,.
 ,5؟91؟:1 «بيطلا حفنا

 «نايعألا تايفو» 1١5:7.

 «جاييدلا» )561١(.

 «ءاقتنالا» )68(.

 ناخ قيدصل «للكملا جاتلا» )١4(.
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 اهلبق ناك ىتلا نيمظُعلا ةبترملا هذه لان ؛دجلاو بدألا اذهبو

 .ةعونتم تالحرو «ةقرفَو ةبرغو ٌرهَّسو ٌبعَت
 :لوقي ذإ ةحجانلا هتبرجت هسفنب وه نيب دقو

 اذه هغلب نمم ًالجر َّنِإو ,مسجلا ةحارب ملعلا عاطتسُي ال

 يضفي نأ لبق .هتأرما نطب ىلع وهو هركذ ملعلا ةبلط نم ثيدحلا

 .هيلإ رظني ملعلا نم ًارتفد ذخأف ءاهيلإ

 نيتنثا كاذ موي ُهْنِس ناكو «ه175 ةنس هللا همحر يفوتو

 ىبيحي ةياور

 اهنوكبو «ةرهشلاب :صئاصخ ةئالثب هذه ىيحي ةياور ٌزاتمتو

 .يرحّتلا ديدّش ىيحي نوكبو «مامإلا ىلع ضرعُت ٍةْحسُن رخآ

 أ ىفخَي الف  ةرهشلا :يهو  ئلوألا ةيصوصخلا امأ -

 نيب ًءانتعا اهمظعأو ءًاردق اهّلجأو «ًاركذ خسنلا رهشأ ىيحي ةياور

 .ًةءارقو ًاحرَش سانلا
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 ىلإ اَّلِإ قرصني ال هنإف «دييقت نودب «أطوملا» :ظفل قلطأ اذإف
 ملعلا لهأ ةفاك نيب هيلع ٌقفتُم اذهو «ىيحي اهاور يتلا ةخسّنلا هذه

 .ةفرعملاو

 ىهو» :''ىيحي ةياور ىلع همالك ةانثأ يونكللا خيشلا لاق

 ىف قالطإلا دنع «أطوملا» ىف ةموهفملا ءاندالب ىف ةجورّملا ةخسنلا

 )١18(, هدجمملا قيلعتلا» )١(
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 . '”يولهدناكلا لاق اذكو .ها.«انرصع

 : ''”«هتموظنم» يف يطيقنشلا خيشلا لاقو

 خسر نيّدلاو ملعلا يف نم ةخسن خسنلا رسهشأ يهو اهلوأ

 يكذلا ةروهشملا ةوظضحلا وذ يثيللا دهازلا ليححي نب لىيحي

 اَعَّقُح مهيدل هفارصنا اهل اقلطأ دتًأطومامئيحو

 :لاق مث

 امدقتانلاميفاهحرشب | املغلا ءانتعا مَّدقَت دقو

 «دمحم ةياور» حيجرت ئري يونكللا خيشلا ناك املو :لوقأ

 هلوق عم اذه ضراعتَي نأ ىشحت ؛«ىيحي ةياور» ىلع نسحلا نبا

 ًاضارتعا رّوَصَق ؛تاياورلا رهشأ ىه «ىيحي ةياور» َّنأ ًاقباس
 :؟7لاقف هيلع باجأو

 أطوم»و «قافآلا يف ةروهشملا يه «ىيحي أطوم» : تلق نإف)

 .كلذك سيل ((؛لمحيم

 هترهش هجو نِإَف «ءيس يف حيجرتلا مزلتسي ال اذه :تلق

 سلدنألا ىلإ عجر امل ئيحي َّنأ :هحرش يف يناقرُرلا هركذ ام ىلع
 ال نم هب هّقفتو .بهذملا هب رشتناو ءاهب هقفلا ةساير هيلإ تهتنا

 لبقَو ءةاضقلا ىلع هتبتر ْتلَعَف ؛علتماف ءاضقلل ضرعَو « صحي

 هتروشمب اَّلِإ هراطقأ ىف ًايضاق ًادحأ ىّلوُي الف «ناطلسلا دنع هلوق

 .(؟79) «كلاسملا زجوأ» )١(

 .(57و )4١ «كلاسملا ليلد» (؟)

 .(55) ؛دجمملا قيلعتلا» (9)



  غولبل هيلع سانلا ٌبكأف .هباحصأب اَّلِإ ريشُي الو «هرايتخاو
 نود هتياور نم برغملاب «أطوملا» راهتشا ابييس اذهو .مهضارغأ

 .ها.(«هريغ

 ببس وه هللا ةمحر يونكللا خيشلا ءهركذ يذلا اذه :لوقأ

 لوقي امك  هريغ نود ىيحي ةياور نم برغملاب «أطوملا» راهتشا
 ةياورلا هذه راهتشا ببس نبي نأ هيلع ىقب نكل « هسفن يونكللا

 . ؟كلذ دعب قافآلا ىف ةروهشملا يه تراص اذاملو .قرشملاب

 ىيحي نأ ( حيَِحَص اذهف «برغملاب ًالوأ ترهتشا اهنوك امأ

 . هقيرط نم ِكلاَم مامإلا نع َنوُوِرَي ةيقابلا ننسلا بتكو «نيحيحصلا»

 «كلام مامإلا نع ةّكسلا بتكلا باحصأ هأور ام ٌتعّبَتَت لقو

 نع ًادحاو ًاقيرط اهيف ٌتدجَو امف ؛هيلإ اهب َنوُلصَّتَي يتلا ٍقّرظلاو
 «يبنعقلا :قيرط نم مهتياور رثكأ امنإو «كلام نع ءيثيللا ىيحيب
 ء بهو نباآو .يميمتلا ىيحيو « ليعس نباو « ةميتكو .مساقلا نباأو

 .٠ ىسيع نس نعمو ء يسينتلا فسوي نب هللا دبعو

 الو ,(أطوملا» ةاوَر ةلجأو كلام مامإلا باحصأ ٌرابك مهو

 : تاياورلا هذه نوك عمو

 ١ - ىيحي ةياور نم دبكأ اهضعبو لب «ًةدمتعّمو ةحيحص «

 .اهيلع تادايز اهيفو

 .ًاتبثتو ةلادعو ءاملعو ًالضف مهردق لهججُي ال اهباحصأ  ؟
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 امإ اهب اولصتاو ةّئسلا بتكلا باحصأ اهتياورب لينتعا * 

 .ةطساوب وأ «ةرشابم

 ةياور» راهتشا رهتشت مل اهنأ الإ ؛تازيمملا هذه ّلُك عم

 ةياورب ينّثعا امك ؛اهسردو اهطبضو اهحرشب نتعَي ملو ««ىيحي

 . لحي
 :« هملعو هلضف لهجَي ال يذلا وهو  «دمحم ةياور» كلذكو

 امك «فانحألا دالب يف ىتح «ئيحي ةياور» راهتشا رهتشت مل اهنإف
 .افنآ يونكللا كلذب حّرص

 اهنعو دراولا اهيلإ رّْثكَي يتلا ةفوكلاب ماقأ ًادمحم َّنأ عم
 ددعلا هنع نوذخأي نيذلا باحصألاو ذيمالتلا نم هل ناكو ءرداصلا

 بّضعَت نم ىلع ّدَر هنكلو «ىيحي ةياورل ًابّصعَت سيل اذهو ءريثكلا
 ةاكشم نم ةرداص َنيْفِصْنَملا رظن يف اهلك يهو ءدمحم ةياورل

 .لاعت هللا همحر كلام مامإلا

 :رهظ اذهبو
 .تاياورلا رهشأ «ىبحب ةياور» َّنأ - ١

 اهب ىيحي رارقتسال ًالوأ برغملاب تأدب اهترهش َّنأ ١
 .اهيف حدقي ال اذه نأو ءاهنم هجورخ مدعو

 ةياورلا هذه ىلع ةتسلا بتكلا باحصأ دامتعا مدع َّنأ - “

 اهيلع اورّيخت مهنأ ال ءقيرط اهيلإ مهل سيلو «مهيلإ لصت مل اهنأل
 . الصأ مهيلإ لصت مل يه لب ءاهوكرتو

 ٌحجرُي يذلا ديحولا ببَّسلا يه تسيل ةرهشلا هذه َّنأ 5

 .2ىيحي ةياور)
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 ؛ اهتيتاذ نم ٍةحْجَرُم رومأل تسيل اهتثرهش 9 ًالدج ِمَّلُس اذإو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ اهركذنس عفدنت ال ئرخأ ًابابسأ كانه َّنإف

 تاَحجرملا ىئوقأ نم لمعلاو ةرهشلا نأ نحلاو ؛اذه

 اهوُمسَو ىتلا ثيداحألا نم ريثك كانهو ءليضفتلل تاغوسُملاو
 اذه نم ريثكو «تّرقَتو تقترا ةرهشلاو لمعلاب اهنكلو ؛فعضلاب

 ًاحرش اهب ءاملعلا ٌءانتعاو ««ىيحي ةياور» ىلع سانلا لابقإو
 لمعلا اهيلع يتلا ةياورلا اهنأ ىلع ليلد ؛ًاقيقحتو ًاحيضوتو
 .دامتعالاو

 ىلع ضرعت ٍةخسن رخآ اهنوك يهو :ةيناثلا ةيصوصخلا
 . مامإلا

 كلام مامإلا نع لِقُن ام رخآ «ىيحي ةياور» نأ :ملعاف
 . ىلاعت هللا ةمححر

 ةنّسلا يف :اىلوألا ءهنطو نم ناتلحر هل تعقو ئيحي َّنأل

 عست ةنس ينعي «ىلاعت هللا همحر كلام مامإلا اهيف يفوت يتلا

 نم عمسف «هنيفكتو هزيهجت يف ًارضاح ناكو «ةئملا دعب نيعبسو
 .أطوملا ىلاعت هللا همحر كلام

 تحبصأ كلذبو .قثوأو حجر أ عامّسلا رخآ نأ :مولعمو

 لصحي ملف ٠«كلذ لعب تام مث .مامؤلا هب ثذدح ام رخآ هتياور

 ماقم يف ةيرابتعالا هتيمهأ هل كلام مامإلا داهتجا يف ريبك ٌريغَت

 ريثك ناك ىلاعت هللا همحر ًاكلام ّنأل «تاياورلا نيب فالتخالا

 الإ نمزلا نم ةرتف هيلع ّرَمَت الف .ء(أطوملا» ىف رظنلاو داهتجالا
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 لاوحألا رّيْغَت نم هاري ام بسحب ءأئيش صقُنُي وأ ءًائيش هيف ديزبو
 . تايضتقملاو

 ىلإ تاياورلا برقأ يه «ىيحي ةياور» نوكت ببسلا اذهلو

 هتارايتخاب ًادهع اهثدحأو ءاهفلؤمب ةلص اهقثوأو ءاهبحاص اضر
 .خسنلا لكل قوثوملا ٌعجرملا يهف

 هلو .فورعم عامسلا نم ةريخألا ةضرعلل ءاملعلا ٌحيجرتو

 .نفلا اذه يف فورعم وه امك «مهدنع ةيملعلا هتميق

 .يرحّتلا ديدش ىيحي نوك يهو :ةثلاثلا ةيصوصخلا

 َلَجَأ نم ىيحي نب ىيحي َّنأ ملعلا لهأ نيب فالخ ال

 يف ِتَّْتلا ميظعو «يرحّتلا ةدشب زاتمي وهف «كلام مامإلا باحصأ
 .كلام نع ةياورلاو لقنلا

 لقن ينعي  هلقن ٌتلّصَح دقل يرمعل» :ربلا دبع نبا لاق

 مهّدشأ نمو ءأظفل هباحصأ نسحأ نم هئيفلأف «- كلام نع ىيحي

 امنإو ''«أطوملا» ةاوُر اهيف تفلتخا يتلا عضاوملا يف ًاقيقحت
 لهأ دنع هعضومل ؛ةروكذملا ىيحي نب ىيحي ةياور ىلع تدمتعا

 مهلامعتسا ةرثكلو «مهفلاو ملعلاو لضفلاو «نيّدلاو ٍةَقّثلا نم اندلب
 .هأ. «مهئاملعو مهخويش نع ةثاَرو هتياورل

 يف هتبثتو هيرحت رادقم انل نّيِبُي يذلا حضاولا ليلدلاو :ُتْلُق

 ٌكشو كلام مامإلا نع «أطوملا» ْىوَر نأ دعب هنأ :لقنلاو ةياورلا

 ءدايز نع اهاور لب ءهنع اهيوري نأ أشي مل ؛ثيداحأ ضعب يف

 .(؟9/) «كلاسملا زجوأ)و 3٠١0:1١«, «بيذهتلا بيذهت١ )١(
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 مث «برغملاب دايز نم ًالوأ هلك «أطوملا» عمس وه هنأل «كلام نع
 هذه يف كش املو .«أطوملا» هنم عمسف كلام مامإلا ىلإ لَحَر

 نع «دايز نع اهاور ؟ال مأ كلام مامإلا نم اهعمس له ثيداحألا

 .ثيداحألا هذهل هنع هتياور نم ٍّقْياَو وه يذلا كلام

 ريغ «أطوملا» كلام مامإلا نع يوري ىيحي نأ :اذهب رهظف

 ثيداحألا هذهو .كلام نع ءدايز نع اهاورف ,«(فاكتعالا باوبأ)

 .؟ال مأ اهعمس له َكَّش وه لب ءاقح اهعامس هّنْفَي مل

 هلعج يذلا وه َكّشلا اذهو ءاهعمس هنأ لمتحيف ؛هيلعو

 .هنم ٌنقيَتم وه يذلا قيرطلا نم اهيوري

 ريغ نم ٌةرشابم كلام مامإلا نع اهب ثْدَح ول هنأ عم
 : نيببسل «ءيش كلذ يف دحأ هيلع ركني ال ؛ةطساو

 نع ةعنَعلاب ثيداحألا هذه يوري نأ هنكمي ناك هنأل :لوألا

 نّمَع لجرلا يوري نأ :وهو ءسيلدّتلا ليبس كلذ يف ًاكلاس «كلام
 يوريف «نيئدحملا نم ريثك اذه عنص دقو .هنم هعمسي مل ام هيقل

 مل ىيحي نكل ءهنم هعمسي مل ام هخيش نع ةنعنعلاب مهنم دحاولا
 .ًاسّلَدُم نوكي نأ أشي

 نم وهو ءروهشم كلام مامإلا نع ِهيَقلَثو ُهعامَس َنأل :يناثلا
 ىلع ٌلومحَم هنع هب ثَّدَحُي ام ِّلُكَف ءطرش الو ديق الب هباحصأ

 .ًاضيأ اذه َكلسي نأ أشي مل ىبحي نكل ءعامسلا

 ميظعو :«ىيحي ةياور» ِنأَّش ةعقر ىلع حضاو ليلد اذهو

 ريدقتلاب ةيِرَح «مارتحالاب ةريدج اهنأو ءاهيف ةقثلا ريبكو ءاهردق
 .دامتعالاو
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 نم باوبأ ةثالث وه «كلام نع «ىيحي ةياور» يف كش يذلاو

 :كلام نع ءدايز نع اهاورف .«(فاكتعالا باتك)

 ثيدح هنمو «(ديعلل فكتعملا جورخ يف باب» :لوألا

 .كلام مامإلا نع دحاو ٌرثأو «دحاو

 رئأو .ءناعوفرم ناثيدح هيفو ««فاكتعالا ءاضق باب» : يناثلا

 . كلام مامإلا نع

 ثيداحأ ةينامث هيفو ءاردقلا ةليل ىف ءاج ام» :ثلاثلا

 .ةعوفرم

 .ًاعوفرم ًاثيدح رشع دحأ :كلذ ةلمجف

 :وه ءًادج ّمِهُم ٌرمأ ةخسنلا هذهل يتسارد ءانثأ هتظحال يذلاو

 هعضو يذلا لصألا ىلع ٍةرَّرَحُم ريغ ةعوبطملا هذه ىيحي ةخسن ّنأ

 يف هؤارقتساو ُهعَبَتَت يل رسيت ام بسحب كلذ ُترّرَحَو

 :ةيتآلا عضاوملا

 ؛ةيشام بلك وأ ءًايراض ًابلك الإ ًابلك لونتقا نم» :ثيدح - ١

 .«ناطاَريِق موي لك هلمع رجأ نم صقن

 .''"”يطويسلا حرشب عوبطملا «أطوملا» يف اذكه

 .اذكه تسيل «ىيحي ةياور» نأ عم

 «يناقرزلا حرشااو ام ؛كلاوحلا ريونتاو 228:1 يجابلل «ىقتنملا» 6093
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 بلك وأ ءًايراض ًابلك الإ ئنتقا نم» :ربلا دبع نبا لاق
 .ثيدحلا 1... ةيشام

 ,؛«ًايراض ًابلك لإ ئنتقا نم» :ىيحي لاق اذكه» :لاق مث
 .' ىهتنا ْ ١(

 اذك» :ثيدحلا اذه ىلع ًاَقّلعُم هحرش يف يطويسلا لاقو
 . (ىيحيل

 ائرتف .ثيدحلا .؟...ًابلك الإ ًابلك ئنتقا نم» :هريغ لاقو
 . ””حرشلاو نتملا نيب ةرهاظ ةفلاخملا

 اذه تركذ اهتدجوف «ةميدق ةطوطخم ةخسن ىلإ تعجر دقو
 . 29«ابلك اّلِإ ىنتقا نم» :ىيحي دنع باوصلا ىلع ثيدحلا

 اي :لجر لاقف .«ةنجلا جلو ؛نينثا دش هللا ٌهاَقَو نم»  ؟
 . ؟انربخت الأ .هللا لوسر

 هّللأ لوسر داع مث ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تكسف

 الأ :لجرلا لاقف .ئلوألا هتلاقم لثم لاقف ملسو هيلع هللا ىلص
 .ثيدحلا « . . .؟هللا لوسر اي انربخت

 «؟انربخت الأ» :ةعوبطملا «أطوملا» خسن رثكأ يف وه اذكه

 )١( ؛«ديهمتلا» ١5:/!١؟,

 تعقو كلذكو ءًاضيأ 5١7:14 «ديهمتلا» يف ربلا دبع نبا مامإلا ةرابع يهو (1)
 ,475:14 «أطوملل» يناقرزلا مامإلا حرش ةعبط يف حرشلاو نتملا نيب ةفلاخملا
 .ةيملعلا بتكلا راد ةعبط

 .ه045 ةنس تبتك ىيحي ةياورب (ةطوطخم) ةخسن «أطوملا» (*)
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 كلذب ررق ءظفللا اذهب هوري مل ئيحي نأ عم ءضرعلا ظفل ىلع
 ء«انربخت ال» :ثيدحلا اذه يف ىيحي لاق» :لاق ذإ «ربلا دبع نبا

 ىلع ««انربخت الأ» :يبنعقلا هيف لاقو .تارم ثالث يهْنلا ظفل ىلع
 .لهتنا ««ثحلاو ءارغإلاو ضرعلا ظفل

 ىلع ةيفاخ ريغ ةرهاظ ةفلاخملا هذه َّنأ :بيجعلا نمو
 ةفلاخم حيرص نتملا ناكف .هحرش يف ًاضيأ اهركذ يطويسلا

 يجابلا لاق امك ءحيحص ةياور لصأ وه يذلا يهنلا ظفلو .حرشلا

 مهربخأ اذإ يشخ :«انربخت ال١ :ىيحي نعم بيبح يبأ نع آلقن

 .اهنم سارتحالا مهيلع لقثي نأ

 َنرُمُكَيو» :ءاسنلا نع هيفو .ءفوسكلا ةالص ثيدح
 .(ريِشْعْلا

 مل ئيحي نأ عم (”ةعوبطملا ًأطوملا» خسن يف وه اذكه

 نبا لاق اريشملا نورفكيو» :ظفلب هاور لب ءظفللا اذهب هوري

 :ثيدحلا اذه ىيحي ْئوَر اذكه .«ريشعلا نورفكيو» :''”ربلا دبع

 ءبهو نباو ءمساقلا نبا :هاورو .واولاب ءاريشعلا نورفكيو»
 وهو ءواو ريغب ء«ريشعلا نرفكي» :«أطوملا» ةاور ةماعو «يبنعقلاو

 . ىهتنا ««ئنعملا يف رهاظلا حيحصلا

 ًاضيأ هحرش يف لوقلا اذه ربلا دبع نبا نع «يطويسلا لقن دقو
 . ””2ىيحي نم ظطلَغ واولا َّنأ ىلع اوقفتا : رجح نبا لاق» :لاقو

 ىمىل:١5 «يناقرزلا حرشالو لةمه:١ «كلاوحلا ريونتاو لكما «ىقتنملا» 0

 ١:/181, ىقابلا دبع داؤف دمحم قيقحتب «أطوملا»و

 )0( «ديرجتلا) )4١(.

 ) )6«ريونتلا» 196:1١.



 سيل نتملا َّنأل «نتملل بسانم ريغ ٍكئنيح يطويسلا مالكف
 .ىيحي هاور امك

 اذإ ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر َّنَأ) :ثيدح 4

 .ثيدحلا («. . .ىتح اشم «ةورملاو افصلا نم لزن

 .«افصلا نم لزن» :'''ةعوبطملا «أطوملا» خسن يف وه اذكه

 .«افصلا نيب» :ظفلب لب ءظفللا اذهب هوري مل ىيحي نأ عم

 نيب لزن» :ىيحي باتك يف اذكمه» :©9 بلا دبع نبا لاق

 .«افصلا نم لزن» :نولوقي «أطوملا» ةاور رئاسو ««ةورملاو افصلا

 .ةدئافلا هذهل يطويسلا رشي ملو

 بيرُك نع «ةبقع نب ميهاربإ نع «كلام مامإلا ثيدح 4
 هللا لوسر َّنأ :امهنع هللا يضر سابع نبا نع «سابع نبا لوم

 اذه :اهل ليقف اهتْمَحَم يف يهو ةأرماب ٌرَم ملسو هيلع هللا ىلص
 .ثيدحلا «...ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 عم ؛"”الوصوم ءاج ةعوبطملا «أطوملا» خَسُن يف وه اذكه

 سابع نبا ركذ نودب ًالسرُم هاور امنإو ءالوُصوَم هوري مل ىيحي نأ
 نباو «يعفاشلا :لثم «هريغ هلصَو يذلا امنإو ءامهنع هللا يضر

 ةطوطخملا ةخسنلا يف هتدجو دقو ''”ههريغو «بعصم وبأو «بهو

 دمحم قيقحتب «أطوملا»و 994:7"2 «كلاوحلا ريونتو 08:7"2 «ىقتنملا» )١(

 ."ا/١:5 ىفابلا دبع داؤف
 00 «ديرجتلا» (0)

 داؤف دمحم قيقحتب «أطوملا»و .758:7 «كلاوحلا ريونثتاو الا: «ىقتنملا» (*)

 477:١. ىفقابلا دبع

 .(١؟) «ديرجتلا»و 000 «ريونتلا» (8)
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 : و 1 10 د.

 .السرم يأ َ ةقيقح ىيحي هاور امك

 نع ءحلاص ىبأ نب ليهس نع .«.كلام مامإلا ثيدح 9 5

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ :هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هيبأ

 .ثيدحلا «؟...اثالث مكل ئضري ىلاعتو كرابت هللا َّنِإ) :لاق ملسو
 .'"”ىيحي ةياور نم ةعوبطملا خسنلا يف ثيدحلا اذه ءاج اذكه

 هاآور امئنإو ءادنسم هوريب مل ىيحي َّنأ عم .ًالوصوم ءاج

 رئاس هلصو يذلاو .هنع هللا يضر ةريره يبأ ركذ نودذب السرم

 هاور امك ةطوطخملا ةخسنلا ىف هتدجو دقو :*””ىبنعقلا ريغ ةاورلا
22 - 

 رمع نبا نع .عفان نع .كلام مامإلا ثيدح د ال

 ضعب يف ئأر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ : امهنع هللا يضر

 .ثيدحلا «...ةلوتقم ةأرما هيزاغم

 (أطوملا» خسن يف ًالئسم ثيدحلا اذه َءاج اذكه

 ًالسرُم هاور امنإو ءكلذك هوري مل ىيحي َّنأ عم «””ةعوبطملا
 ةطوطخملا ةخسنلا يف هتدجوو .هنع هللا يضر رمع نبا ركذ نودب

 نبا نع هلصو يذلاو «ءًالسرم ''"ةقيقح ىيحي هاور امك ًالسرُم

  22320)ص؟7؟١17(.

 4٠١:4« (يناقرزلا حرش»و 2150: ؛ريونتلا»و 51١0:7. «ىقتنملا» (0)

 44:٠:7. يقابلا دبع داؤف دمحم قيقحتب «أطوملا»و

 .("48) «ديرجتلا» 0

 .(5؟7/ص) ()

 1١. «يناقرزلا حرش و لا «ريونتلا»و 2 ا «ىقتنملا» 2

 .(مهص) (5)

 ؟؟١



 . ''”كرابملا 0(

 نع ءراسي نب ناميلس نع ءرائيد نب هللا دبع نع - 6

 ىلع سيل» : ًاعوفرم هنع هلل يضر ةريره يبأ نع «كلام سس كارع

 . (ةقدّص هدبع يف ملسملا

 ةياور» نم ةعوبطملا خسنلا رثكأ يف ثيدحلا اذه ءاج اذكه

 (ىيحب

 هوري مل ىيحي ْنأ الإ ءرمألا سفنو عقاولا يف حيحص وهو
 نبا نع :لاقف «كارعو ناميلس نيب (واَو» :ةدايزب هاور لب ءاذكه

2 
 « ىيحي ىلع ءاملعلا هدقتنا اطخ وهو . كارعو ناميلس نع «رانيد

 ' .ةعبطلا هذه ىف نتملاو

 هللا لوسر َّنأ :امهنع هللا يضر رمع نبا نع عفان نع 4

 .«ءاملاب اهؤفطأف ءمنهج حيف نم ىّمُحلا» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 ةياور» نم ةعوبطملا خسنلا ضعب ىف ثيدحلا اذه ءاج اذكه

 ( ىيحي

 قيرط نم هاور امنإو ءدنسلا اذهب هوري مل ىيحي ْنأ عم

 .رذنملا تنب ةمطأف نعو ءهيبأ نع «ةورع نب ماشه

 )١( ؛ديرجتلا»و .(58) «أطوملا ثيداحأ» ١184(«. ة«ريونتلا»و 35:7.

 ةريونتلا» (؟)  »57*:1١ىقابلا دبع داؤف دمحم ة«ًأطوملا»و ١:79/0.

 ) )6ىقابلا دبع داؤف دمحم ةخسنو ١؟7:”7 ةهريونتلا» 510:75.

 ليفي



 هتدجو اذكهو «'"”يناّدلاو «""”ربلا دبع نبا اذه ىلع ّصّنو

 ىيحي هاور امك «عفان قيرط ريغ نم ةطوطخملا ةخسنلا يف
.0590-2 

 .  ةقيقح
 «يليألا كلملا دبع نب ةحلط نع .كلام مامإلا ثيدح ٠

 يبنلا نع ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ءدمحم نب مساقلا نع

 .«هصعي الف هللا يصعي نأ رذن نم» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 يف سيل ظفللا اذهبو «عوفرملا دانسإلا اذهب ثيدحلا اذه

 فالتخا بتك باحصأ كلذب حّرص امك ء«؛ىيحي نب ىيحي ةياوراا

 هلقنو «يناّدلاو «ينطقرادلاو «يقفاغلاو ءربلا دبع نباك «تاآطوملا»

 هنكل «يولهّدلاو «يناقرزلاو «ءيطويسلاك حورشلا باحصأ مهنع
 تبرغتساف .«ىيحي ةياور» يف ةعوبطملا ةلوادتملا خسنلا يف دوجوم

 يولهُدلا خيشلا َّنأ :وهو ءاذه ىلع ينتبَت ام تيأر مث ءاذه نم
 هذه دجوت» :لاقف هيلع هِّبَنَف اذه كردأ «أطوملا حرش» بحاص

 دجوت الو «حورشلاو نوتملا نم ةيرصملا خسنلا عيمج يف ةياورلا

 نم تسيل اهنأل ءاهفذح ئلوألاو «ةيدنهلا خسنلا نم ٍءيش يف
 ,'*)ما.(«ةخسنلا بحاص «ىيحي نب ىيحي ةياور»

 هللا لوسر لوق نعم :كلام مامإلا لوق دنع يطويسلا لاقو

 دنع سيل :ربلا دبع نبا لاق» :«رذن نم» :ملسو هيلع هللا ىلص

 نباو ( بعصم وبأو « ىبنعقلا :هاور دقو «ًادنسُم ثيدحلا 1ذه ىيحي

 )٠( ة«ديرجتلا) )555(.

 )0( «فارطألا» )5١١(.

 .(45؟ص) (6)

 .«كلاسملا زجوأ» (8)
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 نب ةحلط نع «كلام نع :اولاقف ؛«أطوملا» ٍةاوُر رئاسو ءريكب

 .ثيدحلاو دنّسلا قاسو «يليألا كلملا دبع

 نب ىبحي نع اّلِإ ةاورلا نم دحأ نع طقس هنظأ امو :لاق مث
 .2'”«ةّجُح ٌيضرَم ٌةقث اذه ةحلطو .مهرثكأل هتيأر ينإف «ىبحي

 ةيقلا نسا ثيدخلا اذه ركذ ىلع ةنعابلا قلو تلق
 ثيدحلا اذه دعب ءاج هنأ وه ««4ىيحي ةياور» نم ةعوبطملا ةيرصملا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق لينعم» :كلام لاق «ًأطوملا» يف

 .«خلإ . . .لجرلا رذني نأ اهِصْعَب الف هللا يصعي نأ رذن نم» :ملسو

 ناك امل نكل ءكش الب «ىيحي ةياور» نم وه لوقلا اذهو

 ؛( يحي دنح نبل :قذلا دنسنلا :ةيدحلا كلذ ىلع اترتم لوقلا اذه
 .ّنَط امك سيل هنأ عم ءاهنم هنأ خاسنلا ضعب ْنَظ

 .ماقملا اذه يف ًابسانم منال هذه لاثمأ ٌءاصقتسا سيلو
 تسيل ةعوبطملا خسنلا هذه نأ هل دهاوقلا هذهب يفت ينكلو

 .«ىيحي ةياور» نم حيحص لصأ ىلع ًةَررَحُم

 .«أطوملا» لصأ نع ًاجراخ سيل فالتخالا نأ تملع اذإو

 هس بطلا كاناورلا ئدحإ نم انكم نوكأ اولقي ال هال

 .هللا ءاش نإ

 )١( «كلاوحلا ريونثت» 7:٠١".



 5ذ568 ل رصقلا 5656
 عك 08

 «نّسحلا ند دمحم ةياور»

 :ثحابم ةسمخ ىف ةياورلا هذه يف مالكلا رصخحتيو

 * لوألا ثحبملا *

 اهيحاص ةمجرت

 ؛«ينابيشلا دقرف نب نسحلا نب دمحم هللا دبع وبأ :ىوهو

 هلصأ ( ةفينح ىبأ مامإلا بحاص «ىفوكلا ايست : ليقو «مهالوم

 نوكسو «هيناثو هلوأ حتفب - اَنْسَرَح :اهل لاقي ةيرق نم «قشمد نم

 . هثلاث

 ,ةفوكلاب أشنو .«طساوب دمحم هل َدلُؤَف «قارعلا هوبأ َمِدَق

 .لوغم سس كلامو ءرذ نس رمعو «يروثلا تايفسو ءماَذُك نب رعسمَو

 نس عيبرلاو ءحلاص سس ةعسرو .يعازوألاو «سنأ نب كلام مامإلاو

 .اهب ثّدَحَو «دادغب نكسو .مهريغو «كرابملا .نباو ءحيبص _َ

 .ماشلا دنج نم هوبأ ناكو «ةريزجلا نم هلصأ :دعس نبا لاق

 وبأو « ةيميت نبال ًافالخ  يعفاشلا مامإلا :هنع ىورَو

 نس قازرلا ديع سس ماشهو «يناجزوجلا نآاميلس سس 2 سىس وم ناميلس

 م



 رمع نب دمحمو ماس نب مساقلا ديبع وبأو «يزارلا ديبع

 نيعم نب ىيحي هنع ابتكو «يسوطلا ىسوم نب يلعو «يدقاولا

 . ؟(ريغصل ١ عماجلا» هباتك

 ءدادغب مِدَقو «هلزع مث ءديشرلا مايأ ٍةقّرلاب ءاضقلا ىّلو

 .ها489١ ةنس ىّرلاب تامف ديشرلا عم جرخف

 مّدقَتو هب َفرَعو هيلع بلغف يأرلا يف رظنو :يوونلا لاق

 ءمهاردلا نم ًافلأ نيثالث كرتو يبأ تام :لاق هنأ هنع يِوَر

 ًافلأ رشع ةسمخو «ءرعشلاو وحنلا ىلع اهنم ًافلأ رشع ةسمخ تقفنأ

 .ةيبرعلاو هقفلا ىف ةمامإلاب ٌءاملعلا هل دهش

 نآرقلا ّنأك ؛نآرقلا أرقي هتيأر اذإ نظأ تنُك :ىعفاشلا لاق

 . هتغلب لزن

 يبأ يف هلوقت ام :لاقف «قارعلا لهأ نع ينزملا لجر لأسو

 .مهديس :لاقف ؟ةفينح

 .ثيدحلل مهعبتأ فسوي وبأ :لاق ؟فسوي وبأف :لاق

 .ًاعيرفت مهرثكأ :لاق ؟نسحلا نب دمحمف :لاق

 . ًاسايق مهّدحأ :لاق ؟رّكُرَق :لاق

 مل ؛ةثالث لوق ةلأسملا يف ناك اذإ :لبنح نب دمحأ لاقو

 ؟مه نم : هل ليقف ءمهفلاخم عمسي
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 وبأف .نسحلا نب دمحمو ءافسوي وبأو ءةفينح وبأ :لاق

 دمحمو «راثآلاب سانلا رصبأ فسوي وبأو «سايقلاب مهرصبأ ةفينح
 . ةيبرعلاب سانلا رصبأ

 بهذملا يف نيدهتجملا ةقبط يف اشاب لامك نبا ُهَدَع دقو

 . عورفلا يف هوُقّلاََح نإو ءلوصألا يف مهمامإ َنوُِلاَحُي ال نيذلا

 يف ًاريثك همامإ ُكفِلاَخُي هنأب يونكّللا يحلا دبع ُهبّقعَتو
 هللا لَو هب حَّرص امك :«نيبستنملا نيدهتجملا نم وهف .لوصألا

 . يولهُدلا

 ثالث يف كلام مامإلا نم «أطوملا» نسحلا نب دمحم عمس

 ثالث كلام باب ىلع تمقأ :دمحم لاق :يعفاشلا لاق «نينس

 لهأ ثَّدَح اذإ ناكو .ثيدح ةئم عبس نم رثكأ هنم تعمسو «نينس

 هيلع ٌقيضَي ىتح سانلا رثكَو «هلزنم ًالتما ؛كلام ثيدحب هدلب

 .ةنس نيرشع نبا وهو ةفوكلا دجسم يف سلجي ناكو «عضوملا

 نازيم» ىف ىبهذلا لاق «كلام ىف يوَق نسحلا نب دمحمو
 ىف ًايوق ناكو :لاق ءهظفح لبق نم هريغو يئاسنلا هنّيل :«لادتعالا

 ا ْ . كلام

 هنأب يئاسنلا لوق هَّرُضَي الف ؛ِكلام يف ايوق ٌدمَحُم ناك اذإو

 ال ؛نيئَدحَملا يف دمحم ٍداَدِع مدعو .كلام ريغ يف ثيدحلا نيل
 سيل هنإف «يأرلا لهأ نم هنرك كلذكو ءرابتعالا نع هتياورب لزني

 اهرثكأف «ةفيعضلا تاياورلا ضعب «هئطوم» يف ناك اذإو .هيف حرجب

 اهيف كرتشا دقف ؛كلام نع هتياور امأ .كلام نع هتياور ريغ يف
 . ىيحي عم
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 دقو «دودرَم نسحلا نب دمحم يف نعطلا نم َهَجٌو ام ّلُكَو

 يدَع نباو .ةقثب سيل هنأب يعفاشلا يف يلجعلاو «نيعم نبا نعط

 يف ديعس نب ىيحيو «يراخبلا يف ةعّْرُز وبأو «ةفينح يبأ يف

 حلاص نب دمحأو ءحلاص نب دمحأ يف يئاسنلاو ءدعس نب ميهاربإ

 ُةربتعَي مل نعطلا اذهو ءكلام يف قاحسإ نباو .ةلمُرَح يف

 نم ٌءيش هيف َليِق دقو الإ ءاملعلا نم ملاع ْنِم امو ءءاملعلا

 ١ , ؟"7كلذ

 * يناثلا ثحبملا *

 ةبسّنلاو مسالا قيقحت يف

 ًافالتخا َنوُفلَتْحُم ءاملعلاو «دمحم أطوم»ب ةروهشم ةياورلا هذه

 الف ءالصأ هيلع قفاوُي ال مهضعبف «قالطإلا هذه ةححِص يف ًاريبك

 قالطإلا اذه لعجي نكلو .«كلذ ىلع قفاوي مهضعبو :هقالطإ زيجُي

 .تاياورلاو خسنلا نيب لصّفلل وأ ,فيرعتلل وأ «ًايزاجَم ًاقالطإ

 «أطوملا» ربتعيو «نيرمألا نيذه الك ىلع قفاوُي ال مهضعبو

 نيذلا خويشلا نم خيش ىوس كلام مامإلا سيلو ءادمحم أطوم»

 .دذمحم مهنع يوري

 )١( «ءاقتنالا» :ةمجرتلا عجارم )١9/4(« «تاغللاو ءامسألا بيذهت» )85(.
 «عالطالا دصارم# ١: 2”947ادانغب خيرات» .555:7 «نايعألا تايفو»

  »*» 5«ةيهبلا دئاوفلا ىلع ةينسلا تاقيلعتلا" )١57( 2«دجمملا قيلعتلا)

 ) .)59.(69ص) ءارثألا لاجر ملع يف رصتخملا»

 لي



 اذه نم ءيشب ةقلعتملا مهبتك نم ريثك يف ءاملعلا تاقالطإو

 .عوضوملا

 اَلُم :َلْثِم ء«(دمحم أطوم»ب باتكلا اذه نع رّبَعُي نم مهنمف

 ًءامسأ َّنأ ىتح «ةيفنحلا نم ريثكو «يونكللاو «يراقلا يلع

 نوحرصي مهو ؛ةحارص كلذ ىلإ ريشت «أطوملا» ىلع مهحورش
 .ًاضيأ كلذب

 نع ثيداحأ نم دمحم مامإلا هداز ام اوظحال مهنأك ءالؤهو

 .ثيداحألا ضعب ىلع هتاقيلعتو هلاوقأ نم هفاضأ امو «كلام ريغ

 نم ًءاملعلاو ًءاهقفلا مهو ««كلام أطوم» هنإ :لوقي نم مهنمو

 مهضعبف « ريبعتلا يف نوفلتخي مهنكلو :نيُيدَحُملا روهمجو .ةيكلاملا

 ةياورب كلام أطوم»ب هنع ربعي مهضعبو .ادمحمم أطوما١ب هئنع رّبَعَي

 .«كلام أطوم» ةقيقحلا يف وه :نولوقي ًاعيمج مهنأ عم .ادمحمم

 لصأ يف يغبني ام عار هنأك ءالؤه نم «كلام أطوماب رّبعُي نمف

 .كلام مامإلا ىلإ يهو «باتكلا ٍةبْس
 هتبسن يف لوعار هنأك «ءالؤه نم دمحم أطوم»ب هنع رّبعي نمو

 كلذ ةلثمأو ءاهترثكل «أطوملا» تاياور نم هريغ نم هب زيمتي ام

 .مهتاريبعتو مهبتك يف مهظافلأل ٌعّيتتُملا اهاري

 (أطوملا» ىلع هحرش يف يراقلا يلع الئملا مالك كل لقنأسو

 اذه لصأ نم هيلإ انيهذ ام ةّحص هنم فرعتل .ءدمحم ةياورب

 ةجلا
 و



 .(ةالصلا تقو باب) يف لاق

 رهظ يف يدنّسلا هللا دبع موحرملا يذاتسأ طخب تدجو دقو»

 وهو ««نسحلا نب دمحم ةياورب سنأ نب كلام أطوم» هنأ «باتكلا

 مامإلاك ءًاضيأ كلام مامإلا ريغ نع هيف مامإلا يوري ذإ .لكّشُم
 .ىهتنا .«بلغألا ىلإ رظن هلعلو .هلاثمأو ةفينح يبأ

 :اهّضَنو ةحفصلا هذه فرط ىلع ةقيلعت ٌُتيأرَو :ُتْلُق

 اذه َّنِإ :هللا ةمحر رسي ميهاربإ خيشلا انالوم مامإلا لاق»
 «ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلا أطوم»ب انئاملع نيب رهتشا عمجلا

 ةياغاو ««ةيادهلا حرش ةيارذلا»و :«ىبتجملا» بحاص هب حّرص امك

 (يوضرلا طيحملا» يف هاَّمسو ء«عمجلا حرش» حرشلاو ««نايبلا

 «يطويسلا ةمالعلا ْنَظو ««عيدبلا» بحاص اذكو ءةخيشملاب

 نب دمحم ةياورب كلام أطوم» هنأ ءينالطسقلاو «يعفاشلاو

 :نيهجو نم كلذك سيلو ««نسحلا
 يف ٌمَدقأو فرعأ مهو «بهذملا لهأ نع ةانركذ ام :لوألا

 ٍ . مهريغ نم كلذ ةفرعم

 نأ اومزج ىلاعت هللا مهمحر كلام باحصأ نأ :يناغلا

 ءدمحم هاور يذلا ْنأ :كلذ ديؤيو .«أطوملا» هنع وري مل ًادمحم

 كلذ هئاقلإ نيح فيرشلا دجسملا يف هنم هعمس امنإ كلام نع

 .ثيدح )7٠١( كلذ ٌردقَو «نيتفتسملل

 .انؤاملع هلقن اذكه

 ضعبو «هيمامإ نع دمحم ةياور باتكلا اذه ىف ًاضيأو

 ءمادك نب رعسمو «ةنييع نب نايفسو «يروثلا نايفس :هخياشم
 .«حلاص نب ةعيبرو «يعازوألاو ءلوُعِم نب كلامو ءرانيد نب ورمعو

١*١ 



 نوكي فيكف «حرشلا يف هتنيب امك يوونلا «بيذهت» يف امك ءريكبو

 .(«كلام أطوم»

 . أطوملاب هتيمست هجو ام :َتلُق نإف

 ('”(لفغت الو همهفاف «حّقنُملا :ىنعمب «أطوملا» ظفل :ُتْلَق

 .هأ . ىهتنا

 مامإلا ىلإ باتكلا اذه ةبسن ةّحص َنوُفَنَي نيذلا ءالؤهو :لوقأ

 نوعفاديو كلذ نع نولداجيو .ء«(دمحم أطوم» وه :نولوقيف كلام

 امتيح ميظعلا فرشلاو ريبكلا لضفلا هل ًادمحم َّنأ عم ءعافدلا ّدشأ
 ةئيدملا ملاع ؛ثيدحلا يف نينمؤملا ريمأ باتك ٍةاَوُر دحأ نوكي
 .ىلاعت هللا همحر سنأ نب كلام

 «كلام مامإلل باتكلا ةبسن ةّحِص نوفني نيذلا ءالؤه :لوقأ

 ةرهاظ ًةضقانُم مهسفنأ نوضقانيو ءًأضيأ اننوطلاغيو مهسفنأ نوُطِلاَعُي
 هنوديؤيو كلذ نورُرَقُي يذلا تقولا يف مهنأ كلذو ءةفورعم ةحضاو

 فردق ةلالجو «أطوملا» لضفب ديِشُت يتلا ةلدألا نودروي ؛ةلدألاب

 ءاملعلا هلاق امنإ اهلك يهو ءهلامكو هماقم ميظع ُنَيِبَث يتلا لاوقألاو

 هيف فرعُي مل موي يفو ««سنأ نب كلام مامإلا أطوم» يف لضافألاو

 .«نسحلا نب دمحم أطوم» الو «.نسحلا نب دمحم

 هتيمست عم هنإف ءيونكلل ادجمملا قيلعتلا» تئش نإ رظناف

 ةّمج دئاوف هحرش ٍةمَّدقُم يف ركذي ذخأ دمحم أطوماب أطوملل

 .(١؟9) مقر تمكح

 ؟ ١



 هلضفو («هئتطوم» ىلعو ءهلضفو كلام مامإلا ىلع مالكلا يف اهبلغأ

 فورعملا «كلام أطوم» ّصْخَي كلذ لكو «هحورشو هتاورو ءهخسنَو

 .روهشملا

 ةقالع امف «كلامل سيلو دمحمل (أطوملا» اذه ناك اذإف

 ؟ةطلاَغم هذه تسيلأ ؟(دمحم أطوماب ةعساولا ثحابملا هذه ِهلصَو

 هذهو لئاضفلا هذه َلُكَف ء««دمحم أطوم» اذه َّنأ ماد امو

 سيل ؛لوحفلا ةمئألا اهب مّلكتو ءءاملعلا اهلقانت يتلا بقانملا

 .ماهيإ ٍدئنيح اهركذو .«بيصن قندأ اهنم دمحم أطومل
 يف وه ؛كلامل سيلو دمحمل «أطوملا» اذه َّنِإ :لوقي يذلاف

 ًاركذ هنع عطقيو ءريبك ريخ نم اذه دمحم باتك مرحي -ب ةقيقحلا

 ءةنيصح ةعلق نصحو «ةميظع لضف ةرئاد نم هجرخيو ءًاديجم

 .هنأش نم عضيو «ةيملعلا هتميق صقنيو

 ةياورب «كلام أطوم» وه باتكلا اذه َّنإ :لوقي يذلاو
 ًالضف هبحاصلو هل بتكي هّْنأل ؛دمحملو باتكلل نسحأ دقو ؛دمحم

 ًامرتحم ًاماقمو ةيلاع ةناكم هبيكُيَو «ًاعيفر ًافرش هل لَجَسُيو «ًاميظع
 .بتكلا نيب

 سيلو :«كلام أطوم» وه باتكلا اذه َّنأ انل حّجرُي يذلاو
 نع ءدمحم اهيوري يتلا ثيداحألا نم ًاريثك نأ ؛(دمحم أطوم»

 يتلا اهتلاح ىلع اهركذي هنإف ؛ًاغالب وأ ءٌةعطقنُم وأ ٌةلسرُم كلام

 :كلذ نمو ءهللا همحر كلام اهاور

 نب ءاطع نع «ملسأ نب ديز انثدح .كلام انربخأ :ثيدح ١

 مكدحأ كش اذإ» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ :راسي
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 .'2”ثيدحلا ؛4...هتالص ىف

 نأ :جرعألا نع «نيصحلا نب دواد نع «كلام :ثيدح ١

 يف رصعلاو رهظلا نيب ٌعمجَي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . كوبت ىلإ هرفس

 يف السرُم هريغو بعصملا وبأ هاور :؛9 بلا ذيع نبا لاق

 .هريغ ىف هدنسأو ءاأطوملا»

 ريبزلا نب ةورع نع «باهش نبأ نع ؛كلام :ثيدح "9

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل تلاق ميلس ّمأ نأ : هنع هللا ىضر

 . لجرلا لثم اهمانم يف ئرت ةأرملا ءهللا لوسر اي

 امك .(؛أطوملا» خسن باحصأ نم هريغو 9 دمحم هأآور اذكه

 ,'؟”ىطويسلا لاق
 و

 هلصو - ًاضيأ «أطوملا» ةاور نم وهو  نوشجاملا نبا نكل
 . 2 اهنع هللا يضر ةشئاع نع «ةورع نع :لاقف .اأطوملا» ريغ يف

 ىف ثيداحألا هذه نوركذي «أطوملا» َةاوُر نأ ظحالت تنأو

 الو .هتقيرط ىلع اهبحاص نم اهوعمس امك اهتلاح ىلع «ًأطوملا'
 ئقبي نأ يغبنيف .«كلام أطوم» باتكلا َنأل ءاهنودنْسُي الو اهنوُلِصَي

 مهتافّئصُمَو ,مهب ةصاخلا مهبتك يف اهنوُلِصَي مهنكلو «هتلاح ىلع

 )١( دمحم ةياورب «كلام أطوم» )55(.

 «ديرجتلا) (؟) )3:9(.

 )6١(. دمحم ةياورب «أطوملا» (©9)

 .ل١1:٠ «كلاوحلا ريونت» (8)

 )١7(. «أطوملا ثيداحأ» (0)
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 .اهل نوفلؤملا اهباحصأ مهو .مهيلإ فاَضّتو مهيلإ بسنُت يتلا
 سيلو هل «أطوملا» َّنأ ئري ىلاعت هللا همحر دمحم ناك اذإف

 ظفاحي اذاملو .؟اهدنسبو ثيداحألا هذه لِصَي مل اذاملف ؟كلامل

 .!؟هريغل لب ءهل سيل باتكلا نأكو اهتلاحو اهتئيه ىلع

 ال هسفن ىلاعت هللا همحر ًادمحم َّنأ انديفي ٌّيوَق ليِلَد اذه

 اذه هباتك نوكي نأ اّلِإ ديرُي الو «هيلإ باتكلا ةبسن ىلع قفاوُي
 .دمحم ةياورب 2«كلام أطوم»

 الم حرش يف يذلا رسي ميهاربإ خيشلا لوق نم ناتلأسم تيقب
 : امهيلع ٌبيجن اتمّدقَت دقو «يراقلا ىلع

 أطوم» اذه َّنأ نم فانحألا هباحصأ نع هلقن ام :ئلوألا
 . ادمحعم

 نع (أطوملا» وري مل «ىلاعت هنأ همحر ًاذمحم نأ : ةيناثلا

 ىلع اهيِقْلُي ثيداحأ هنم ٌعمسو دجسملا يف ةمزال امنإو «كلام

 .ًاضيأ هريغ نع لب ؛طقف كلام نع يوري ال ًادمحم َّنأو «نيتفتسملا

 نع وه امنإ ؛لاوقألا نم هلقن ام َّنأ :لوألا نع باوجلاو
 نم ُدِرَيَو .هلهأ نع يتأي ام لاجملا اذه يف ُنأشلاو .مهبهذم ءءاهقف
 .ءنوروهشملا نوفورعملا هظافحو ثيدحلا لهأ مهو ءهباحصأ

 .ءالؤه لاثمأب ينئجف « رجح نباو «ينالطسقلاو ء« يطويسلا : لاثمأ

 مل «ءارزوو ءافلخو ءاملع اهلك ةيمالسإلا ةّمألا َّنأ :يناثلاو
 ًاملاع َّنأ نظأ الو ,.«أطوملا» ذخأل اّلِإ كلام مامإلا ىلإ اولحري
 .هدلب نم لحري نأ هصرحو ُهَدِج هب ُعلبَي ًاَدِجُم ًاصيرح القاع

 عه ١



 عمسَي ال مث ؛نينس ثالث ًاكلام مامإلا ِمْزالّيَو ةنيدملا ىلإ ئعسيو
 : لئاق لوقيف .«كلام مامإلا نع هبلغأ ًاياتك عضي مث ء(أطوملا» هنم

 !!«أطوملا» عمسي مل

 اهران تلعتشا يتلا ةيبهذملا ةيبصٌعلا هيلع تبلغ نم لوَق اذه َّنِإ
 َّنِإ :لاقي نأ ةيشخ كلذ َّلُكو «هدعب امو يرجهلا عبارلا نرقلا يف
 ذيملت دمحم وهو  مهتمئأ دحأ نأل ؛ةيفنحلا ىلع ًالضف ةيكلاملل
 .ءيش اهنم سّْنلا يف هذهو ءهنع هباتك يوارو لب «كلام مامإلل

 نب دمحم لاق :لاقف :يعفاشلا ىلإ هدنسب بيطخلا لوقي

 :لوقي ناكو ءًارسكو نيئنس ثالث كلام باب ىلع ٌتمقأ :نسحلا
 .ثيدح ةئم عبس نم رثكأ أظفل هنم عمس هنإ

 سانلا َرْثَكو هلزنم ًالتما ؛ِكلام نع مهئّدَح اذإ ناكو :لاق

 مل ؛كلام ريغ نع مهئذَح اذإو ءعضوملا مهيلع قيضي ىتح هيلع
 . '"7رسانلا نم ليلقلا اَّلِإ هبجُي

 يفن يف ببسلا يه كلام مامإلا ريغ نع دمحم ةياور لهو

 .كلامل باتكلا ٍةَبْسَن

 ثيداحألا نم باتكلا اذه يف ام عيمج :'””يونكللا لوقي

 ةدّتسُم ءمهدعب نمو «ةباحصلا ىلع ةفوقوملا راثآلاو «ةعوفرملا
 فلأ كلام نع اهنم ؛نونامثو ةئمو فلأ «ةدنسم ريغ وأ تناك

 .نوعبسو ةسمخو ةئم هقيرط ريغبو «ةسمخو

 .177:؟ «بيطخلل دادغب خيرات )١(

 )5١٠(. «دجمملا قيلعتلا» (؟)

 ك١



 نيعبسو ةسمخو ثيدح ةئم لجأ نمأ !نوُفِصْنُملا اهيأ ايف
 !؟ثيداحأ ةسمخو ثيدح فلأ ةبسن نوُعّيَضُت ؛ًاثيدح

 يف اهداز يتلا هتافاضإ يف دمحم دوهج ٌركْنُن ال نحن «معن

 مامإلا نع هيوري امل ةبسنلاب ًاروكذم ًائيش ّذَعُت ال اهنكلو ««أطوملا»
 ثيدح (١ا/0) هريغ نعو ءثيدح )٠٠١5( كلام نعف ءهسفن كلام

 . مدقت امك

 ؟«كلام أطوم» يف دمحم داز ًاذإ اذامل :لوقي ًالئاس لعلو

 ةبسنلاب هارأ يذلاو «باوجلاب ٌريِدَج رظنلاب يِرَح لاكشإ وهو
 :وه لاكشإلا اذهل

 :ناعون «أطوملا» يف يتلا تادايزلا هذه :ًالوأ

 . مّدَقَت امك (١ا/5) يهو «راثآو ثيداحأ :لوألا عونلا

 ةفينح وبأ هيلع امل نايبو حورشو تادييقت :يناثلا عونلا
 وأ «ةفينح يبأ لوق اذه :ًالثم لوقيف «هيوري يذلا ثيدحلل ةبسنلاب

 هب ذخأي مل اميف هلوق نيب
 تعقو ىلاعت هللا همحر ًادمحم َّنأ .يدنع َنَّطلا بلغأ :ًاينا

 تعقو املو ؛ةعونتم باوبأ يف رخأ خويش نع ةفلتخم تاياور هل

 وأ «ءعايضلا نم ئرخألا هتايورم ىلع يشخو «أطوملا» ةياور هل

 ئأر ؛ًالقتسم ًاباتك نوكت نأ قحتستف ةلماكتم نكت مل اهنأل َتْلَمَتلا

 «أطوملا» يف اهب ةقئاللا اهعضاوم يف اهلاخدإل بسانم لاحلا َّنأ
 .راثآلاو ثيداحألا وه يذلا لوألا عونلل ةبسنلاب اذهو ءاهتبثأف

 نع ْىئوَر ام ئوَر امل ىلاعت هللا همحر ًادمحم َّنأ :ًاثلاث

 ٌنيِدَم وه ًاضيأو ءرظنو يأر بحاص هسفن ربتعي وهو كلام مامإلا

 ال ١



 نع تكسي نأ أشي مل ._ ملعّتلاو لضفلاب ةفينح يبأ مامإلل

 ريغ وأ ةَماَت ًةفلاَخُم همامإ يأر وأ هيأر فلاخي يذلا ثيدحلا

 سأب ال «يناثلا عونلل ةبسنلاب اذهو ءًافلاخم ُءاَرَي اميف ملكتيف ءةمات

 .زجوملا قيلعتلا وأ ء«حرشلاك اذه ربتعي نأ

 # ثلاثكلا ثحبملا *

 تيار يف لام ا هر نمسا نب اقنع جهنم ىف

 هب ًالصَتُم ركذي مث «بابلا ةمجرت ىلاعتا هّللأ همحر ركذي

 . ةعوفرَم وأ ةَفوُقوَم كلام مامإلا نع هتياور

 وأ .ء(باتكلا» :ظفل لإ ناونعلا ردص ىف ركذي ال ؟

 : ظفمل حؤوم يف هيف سيلو «باوبألا طظفل ركذي لفو .(«بابلا»

 . خاسشلا نم هلعلو .خسللا هيف تفلتخا عضوم يف لِ ,«لصفلا»

 ءام ليصفت هلذعب ركذيو .«(ذخأن هبآل :وأ اذخأت اذهبو» * هتدافأ

 دمحأ ديسلا لاق امك «هب ءاتفإلاو هرايتخا ىلع َّلاَد اذه لثمو
 تارمضملا عماج) يف «رئاظنلاو هابشألا» يشاوح يف يومحلا

 .«ئوتفلا هيلعو» :هلوقف ئوتفلا ىلع ةلعْلَعُملا تامالعلا امأ

 هيلعو» ««دامتعالا هيلعو» ء(ذخأن هبو» ءا(دمتعي هبو) ,«لوتفي هبو)»

 وهوا ءارهاظلا وهوا) .«حصأألا وهوا .«حيحصلا وهوا ىتَنألا لمع

 .«هجوألا وهو» ءاانخئاشم ئوتفو اننامز ىف راتخملا وهو» ء؛رهظألا

 م١



 مامإلا نع هتياور هتدافأ امم هكلسم ٌفِلاَخُي ام ىلع هّبَتُي - :

 .كلام مامإلا قيرط ريغ نم هبهذم دنس ركذيو «كلام

 الو .«انربخأ» :اّلِإ هخويش نع هتياور يف لوقي ال -

 حالصإ يف عئاشلاو .كلذ ريغ الو ء«انثدح» الو .«تعمس»

 عمس امب ٌصاخ لوألا َّنأب .انربخأو ءانثدح :نيب ُقرَملا نيئّدحُملا

 .خيشلا ىلع هسفنب ُهَأرَك اذإ امب يناثلاو ءتعمسك خيشلا ظفل نم

 .انربخأو ءانثدح :نيب قيرفتلا ئرّي ال نم لوق ىلع ئرَج هلعلو

 خيش ىلع كلام مامإلا ريغ نع هيوري اميف يفتكي ال -
 بائك يف هتداعو .هريغ نعو هنع دْيُسي «ةفينح يبأ مامإلاك ؟ نيعم

 . ًاليلق هريغ نعو «ةفينح يب أ مامإلا نع ًاريثك دْيَسُي هنأ «راثآلا»

 وهو» :هلوقب هخيش عم هتقفاوم هراتخم ركذ دعب رُكْذَي - «
 .ةفينح ابأ مامإلا هيف فلاح اميف ًاردان اّلِإ ««ةفينح يبأ لروق

 نم ةّماَعلاو ءةفينح ىبأ لوق اذه» :لوقي ام ًاريثك - 8

 يف َقلظُي : ٌةّماَعلاو . ةفوكلاو قارعلا ءاهقف ءاهقفلاب ديريو .«انئاهقف

 .ةرثكلا ئنعمب مهلامعتسا

 ئنعم ظفللا اذه نم عضوم لك يف ديرُي ال هنأ :رهاظلاو

 عضاوملا ضعب ّنِإف «ةفئاطلاو ةعامجلا ئنعم هب ديري لب ؛رثكألا

 .رثكألل كلسمب سيل ؛كلذب اهيف رَّبَع يتلا

 رادم هنوكل ًاضيأ يعَجَنلا ميهاربإ بهذم ركذب ٌحّرَصُي دق 4

 هتلاسر ىف يولهدلا هللا لَو هاشلا لاق دقو ءةيفنحلا كلسم

 ال ىتح «ميهاربإ بهذمب مهمزلا ةفينح وبأ ناكو» :«فاصنإلا»

 .«هللا ءاش ام اّلِإ هزواجُي

 ١:68ط



 (راثآلا» باتك يف اذكو .باتكلا اذه يف رٌكذَي ال ٠

 .ًافِلاخُم الو ًاقِفاوُم ال ؛فسوي يبأ مامإلا هبحاص بهذم

 يف امك «سأب ال» :ةظفل نئّسلا ضعب يف لوقي دق - ١

 دنع وهو «هريغ ال زاوجلا سفن هب ديريو «هريغو (حيوارتلا) ثحب
 . نيرخأتملا

 :وأ ءليِمج» :وأ ء(ٌنسَح اذه» :لوقي ام ًاريثك - 7١

 ةئيرقب «بجاولا لباقم ٌمعأ نعم هب ديريو «كلذ لاثمأو (ٌنسَحَتْسُم»

 لمشيف ««بجاوب سيلو ٌنسَح اذه» :هعضاوم ضعب يف لوقي هنأ

 لاق رمأ لُك يف ِمَهْفُي ال نأ يغبنيف ءةدكؤملا ريغو ةدكؤملا َةّنّسلا

 . ةّئيئس مدعو هبابحتسا ؛كلذ هيف

 ال هّنِإف ؛كلذ لاق اذإف ««اذكو اذك يغبني» :لوقي ام ًاريثك - ١

 لمعتست ةظفللا هذه َّنأل «بوجولاو ةيْنّسلا مدعو بابحتسالا هنم مَّهْفُي
 .بجاولاو «ةدكؤملا َةّنّسلل لماشلا معألا ئنعملا يف ءامدقلا ِفْرُع يف

 ىف «راتخملا رَّذلا ةيشاح راّتحُملا ْدَر» يف نيدباع نبا لاق

 ,(يغبنيا :لامعتسا نيرخأتملا دنع روهشملا» :(داهجلا باتك)

 يف ناك نإو «ًاهيِزنَت هركُي :لنعمب ««يغبني الاو «بدني :ئنعمب
 .ها.«كلذ نم ّمعأ يف هلامعتسا نيمّدقتُملا ِفْرُع

 وأ ًاَقِفاوُم ًاضيأ كلام مامإلا هخيش بهذم ركذي دق - 5

 .ةدّنُسُم ريغ وأ «ةدّئْسُم ةباحصلا بهاذمو «ًاَفلاَخم

 الماش ءمعأ لنعم ديريو «4رثألا» :ظفل ٌقِلَظُي دق - 0

 وه اذهو .مهدعب نمو ةباحصلا ىلع فوقوملاو عوفرملا ثيدحلل

 .ءاملعلا نم ريثك حالطصا
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 اهضعب ٌرَْدَصُيَو «ةدنُسُم ريغ رابخألاو راثآلا ضعب ركذي 2 57

 نأ هريغو (راتحملا ٌدَر» ىف امك ««اوركذ دقو» ««انغلب» :هلوقب
 د

 . ٌةدَنْسُم هتاَعالَت

 ٌفاَعِض هيف معن ءعوضوم ُتيدَح باتكلا اذه يف سيل ١

 فعضلا ٌديِدَش اهضعبو «قرظلا ةرثكب ربَجْنُملا ٍفْعَّضلا ٌةريسُي اهرثكأ

 .ها.«قّرطلا حاَحِص يف كلذ لثم دورول ؛ًاضيأ ٌرِضُم ريغ هنكل

 يف يونكللا مامإلا ُهَرَّرَق امم دافتسم وه هانركذ يذلا اذه

 حراشلا وه هناذل .هييذهتو هراصتخا دعب انه هتلقنو .اهح رش ةمدقملا

 .هايافخ ىلع فقوو «هقئاقح كردأو باتكلا اذه َرْوُغ رّبَس يذلا

 يونكللا خيشلا «فيطللا دبع باهولا دبع خيشلا ٍبّقعَت دقو

 هآر اما :ثيدح دوجوب ««عوضوم ْثيدَح هيف سيل هنإ) :هلوق يف
 ؛ًاحيبق نوملسملا هآر امو ءنسح هللا دنع وهف ؛ًائسح نوملسملا

 .«حيبق هللا لنع وهق

 ُهتَرَبِي نأ يونكللا لواح دقو» :باهولا دبع خيشلا '''لاقف

 هآر ام» :عوضوملا ثيدحلا ةياور نم  نسحلا نب دمحم -

 هذه اهيفو (دمحأ دَّئْسُم» نم ةخسن هل تعقو هنأب ««...نوملسملا

 .ها.2(؟551)

 لوق رهاظ» :باهولا دبع خيشلا لاق قيلعتلا يفو :ُتْلَق

 نم فوفوم وه لب «كلذك سيلو «عوفرم ثيدح هنأ اذه - دمحم

 ورع ِ 2 )١( باهولا دبع خيشلا ةمدقم ءادمحم ةياورب أطوملا» )5(.

 أهم١



 ركذ دقف ءَنوُنَدَحُملا هيلع َّصَن امك هنع هللا يضر دوعسم نبا لوق

 .يسلايطلاو «يناربطلاو ءرازبلاو ءدمحأ :هجرخأ هنأ يواخسلا

 .هنع هللا يضر دوعسم نبا لوق نم «يقهيبلاو ؛ميعن وبأو

 .(رئاظنلاو هابشألا» يف ميجن نبا لوق دنع :يئالعلا لاقو

 نم تش بتك يف اعوفرم ةهدجأ مل» :(ةمكحيم ةداعلا) :ةدعاق دنع

 .«ثحبلا لوط دعب فيعض ٍدنسب الو «ًالصأ ثيدحلا

 نبا هركذ كلذكو .اهيلع «هتيشاح» يف يومحلا هركذ كلذكو

 .«ةعيرشلا هيزنت» يف ينانكلا قارع
 دنسم» نم ٍةْخَسُن يف ًاعوفرم ُهآَر هنأ يونكللا مامإلا ركذ نكل

 يفو «يزوجلا نبال «ةيهانتملا للعلا» نم دخن يفو .(دمحأ

 . ايِرَدَق ناكو ثيدحلا عضي وهو .يعخَنلا ورمع نب ناميلس :هدنس

 ىلع ؛مكاحلاو .نابح نباو ««لماكلا» يف يدع نبا هركذ امك

 . هلهاست

 نم مَهَوَو ءاَةّنّسلا» باتك يف دمحأ هاور» :يواخسلا لاق

 .دنسملل هاَرَع

 .فيطللا دبع باهولا دبع خيشلا مالك ئهتنا

 دصاقملا» ىلع هقيلعت يف يرامغلا هللا دبع ديسلا نكل

 : ًاقَّلعُم لاق ءدنسملل ُهاْرَع نم ِمَهَو :يواخسلا لوق دنعو «ةنسحلا
 .ها.2"(ًاضيأ (دنسملا» يف وه لبا

: . 
 : نيرمأل باوصب سيل اذهو : تلق

 ,(808) ثيدح ”58ص ؛ةنسحلا دصاقملا» )١(

 ١م ؟



 نيرخأتملا نمو «كلذ ىلع نيئّدحُملا ٌعامجإ :لوألا
 . "”ينولجعلا 00(

 .مهو امك ءة«هدئسم) ىف سيلو دمحأ هاور :لاقو

 دصاقملا» ىلع يتلا هذه يرامغلا ديسلا تاقيلعت َّنأ :ىناثلا
 أمك ءاهنم وه هِتبتَت مدعل ءاهيلع دمّتعُي الو اهب قّنوُي ال «ةنسحلا

 ىتلا تاقيلعتلا امأ» :لاق ذإ «باتكلا ةمتاخ ىف هسفنب كلذب حّرَص

 «مزالملا حيحصت ءانثأ هانيتك امم ىهف «فئاحصلا ضعب لفسأب

 ها.«ةركاذلاب قلع امم اهبلغأو

 نع ذخْؤُي امنإو «ةركاّذلا نع ذخؤُي ال ملعلا اذهو :ُتْلُق
 . ثحبلاو ةعجارملا

 نأ ودعي ال ؛««دنسملا» ىف وه لب :يرامغلا ديسلا لوقف

 نأكف .يواخسلا هيف عوقولا نم رّذَحو هّبَن يذلا مُهَّولا نم نوكي

 .هيف عقو - هللا همحر  قلعملا

 مهَولا اذه ببس فيطللا دبع باهولا دبع خيشلا رَسْف دقو

 ةخسنلا هله نأ ««لدنسملا)ل ثيدحلا ارَعَف ؟ ؛ عفو نم هيف عفو يذلا

 اهيلع سيلو .«ةلوهجم ةّححسْن يونكلل تعفو ىتلا «دتسملا) نم

 دنسمل خسن نيب نم ىهو .اهلثم ىلع دمتعُي الف «ظافحلا طوطخ

 ال ءهقفلا باب ىفو «ةياورلا باب ىف ذاشلا لوقلاب هبشأ «دمحأ

 هّنبْسن حصت ال هةَنَّسلا» باتكل خسشلا ضعب َّنأو «هب لمعلا ٌحصي

 يف الو « دمحم مامإلا ملع يف كلذ دوجو نعطي الو ءمامؤلل

 مها . «هتياور

 )١( «افخلا فشكال ”18484:7.

 ١1م ؟



 دقو» :هركذ راملا باهولا دبع خيشلا :لوق َّنأ اّلِإ :ُتْلُق م0 0
 » :عوضوملا ثيدحلا ةياور نم هئَرَبِي نأ يونكللا خيشلا لواح

 ةديِدَش ٌةَدَحاَوُم اهيف هيلعو ءرظن هيف «ثيدحلا ...نوملسملا هآر

 عم .عوضوم ثيدحلا اذه نأ ؛اذه هضارتعا نم مَهْمُي هنأل كلذو

 بف هسفن باهولا دبع خيشلا كلذ رّرَق امك ءعوضومب سيل هنأ

 دوعسم نبأ لوق نم فوقوم هنأ وهو ءاهانلقن يتلا هتاقيلعت

 .ءيناربطلاو ءرازبلاو ءدمحأ :هجرخأ هنأو ءهنع هللا يضر

 باتك يف ُهاوَر دمحأ مامإلا َّنأو .يقهيبلاو ءميعُت وبأو «يسلايطلاو
 .يواخسلا نع كلذ معيمج لقن امك «دنسملا»

 «فوقوملا قيرطلا نم ٌّتِباَن ثيدحلا َّنأ :اذه نم لّصَحَتَ
 ظ .دئسلا حيِحَص وهو

 هللا همحر دمحم مامإلا لوق َّنأ يف هُقِلاخُأ ال اَنَأ ؛معن
 هنأل ٌُماهيإ هيف «؛ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع َيوُرَو» :ىلاعت

 سيل هنأ عم «فيعضتلا ةغيصب ناك نإو «ثيدحلل ٌهعفَر هنم رهظَي

 :اهيف ئّمسُي ةجرد ىلإ لمعلا اذه َلْزِنَي له نكلو ؛عوفرمب
 ثيدحلا ْنأ اذه ىلع ُبترتَي هّنإف ؛كلذك ناك اذإ ءالك ؟ًاعوضوم

 .اذهب لْئاَك الو .ًاعوضوم :َمَسُي ًاعوفرم َيوُر اذإ فوقوملا
 يف مهو ىلاعت هللا همحر ًادمحم مامإلا َّنِإ :لاقي ام ٌةياَع

 .لفخَي ال امك .عوضوملاو فوقوملا نيب ب عساش ُقرَملاَو «هعفر

 :ٌتمِلَع اذه ررقت اذإو

 .عوضومب سيل ثيدحلا اذه َّنأ :ًالوأ

 .ِهعفَر يف مهو ىلاعت هللا همحر ًادمحم مامإلا َّنأ :ًايناث
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 هيف سيلو» :يونكُللا مامإلا لوق َّنأ - بولطملا وهو - :ًاثلاث

 .هيف َكَش ال ٌحيِحَص ٌلوَق وهو ؛هقالطإ ىلع وه ,.«عوضوم ٌثيدح
 ءدلَحَم يف سيل باهولا دبع خيشلا ضارتعا ْنأو ءهيلع رابغ الو

 .هل لونعم الو

 * عيارلا ثحبملا *

 ةياورلا هذه ثيداحأ ىلع مالكلا قف

 ةدئافلا» :(دجّجَمُملا قيلعتلا» ةمدقم يف يونكللا مامإلا لاق

 .«دمحم أطوم» يف يتلا راثآلاو ثيداحألا ٍداَدعَت يف :ةرشع ةيناثلا

 ؛أطخلا هيف نأك نإف ءاهّدَع يف ترهسو اهعمج يف تدهتجا دقو

 .«ءاطعلاو وفعلا يبر نم وجرأف

 ةعوفرملا ثيداحألا نم باتكلا اذه يف ام عيمج» :لاق مث

 ريغ وأ «تناك ةدّنْسُم ءمهدعب نمو «ةباحصلا ىلع ةفوقوملا راثآلاو

 :هقيرط ريغبو «ةسمخو فلأ :كلام نع ء.نونامثو ةئمو فلأ ةدَّنْسُم

 قيرط نمو «رشع ةثالث :ةفينح يبأ نع اهنم .نوعبسو ةسمخو ةئم

 .«امهريغ نع يقابلاو «ةعبرأ :فسوي يبأ

 :لاقف رصحلا اذه يف هتقيرط نيب م

 باتكلا اذه يف ام ّلُك ٍدادعّتلا اذه يف ٌتلخدأ يّنأ ل

 وأ ةيغالب ةدَّنْسُم ريغ وأ ةدنْسُم تناك ًءاوس ءراثآلاو رابخألا نم

 وأ ءدحاو لجر نع ًةدّدعتُم ًاراثآ هيف ٌدِجَت ام ًاريثكو «ةيِغالَب ريغ

 عوفرملا ًاريثك ًاضيأ ٌدِجَتو «دحاو دئسب مهريغو ةباحصلا نم ٍلاجر
 .(ةَّدج ىلع دحاو لَك ٍداَدعَتلا اذه يف تركذف ءدحاو دنسب

 مم١



 باتكلا باوبأ نم باب لك راثآو ثيداحأ دادعت ركذ دفو

 .دارأ نم هعجاريلق .(دجمملا قيلعتلا) هحح رش ىف اضم

 * سماخلا ثحبملا *

 ىيحي ةّياور نيبو اهنيب ةنزاوملا

 ةياورا ىلع ا(دمحم ةياور» حيجرت يونكللا مامإلا ىرَي

 :ىه ةلدأب كلذل لدتساو ءاهيلع اهليضفتو ««ىبحي

 نم همامتب «أطوملا» عمس امنإ يسلدنألا ئيحي نأ :لوألا

 همامتب هنم ُهعمسَي ملف ُكِلاَم نم امأو «كلام مامإلا ةذمالت ضعب

 الب خيشلا اذه لثم نم لكلا عامس نأ :مولعملا نسمو

 . ةطساوب هعامس نم ٌحجرأ ؛ ةطساو

 ٍةََس يف كلام مامإلا دنع رضح يسلدنألا ىيحي َّنأ :يناثلا
 نم نينس ثالث ةمزال ًادمحم نأ وزيهجت يف ًارضاح ناكو «ءهتافو

 . هتايح

 ليلق ةياور نم ئوقأ «َةِبْحَّصلا ريثك ةياور نأ :مولعملا نمو

 .ةمزالملا

 نم ةيورملا ثيداحألا ىلع لمتشا «ىيحي أطوم» َّنأ :ثلاثلا
 ؛هيلع هلامتشا عم (ذمحم أطوم»و «هريغ ال كلام مامإلا قيرط

 .هريغ رخأ ويش نم ةيورملا رابخألا ىلع لمَّتْسُم

 يراعلا نم لضفأ ؛ةدايزلا ىلع لِمَتْشُمْلا نأ :مولعملا نمو

 .ةدئافلا هذه نع
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 لئاسملا ركذ ىلع ًاريثك لمتشا «ىيحي أطوم» َّنأ : عبارلا

 سيل مجارّتلا نم ٍريثكو «ةيضرملا كلام مامإلا تاداهتجاو ةيهقفلا

 رثأ الو ربحت داريإ نود نم ءهطابنتساو هداهتجا ٌرْكِذ الإ هيف

 نع ةيلاخ بابلا ٌةمجرت هيف تسيل هّْنإف ءادمحم أطوم» فالخب

 .ةعوفرم وأ تناك ةفوقوم «بابلا ناونعل ٍةقباطم ةياور

 نم ثيداحألا سفن ىلع لمَتْشُملا باتكلا َّنأ :مولعملا نمو
 .يأرلاب طولخملا نم لضفأ ؛يأرلا طالتخا ريغ

 أطوم» ّنأ :- ةصاخ ةيفنحلا ىلإ ةبسّنلاب وهو  :سماخلا

 ةفينح يبأ ءارآل ةفلاخُملا كلام تاداهتجا ىلع ًاريثك لمتْشُم «

 ,مهعابتأو ةفينح وبأ اهب لمحت مل يتلا ثيداحألا ىلعو .هباحصأو

 وأ ءِدنَّسلا يف ٍللَح راهظإ وأ ءهفالخ ىلع عامجإ وأ خس ءاعداب

 ريحتَيف .مهل ترهظ يتلا هوجولا نم كلذ ريغو «هريغ ةيحجرأ
 .اهيلع وأ :مهيلع ِنعّطلا ىلإ يّماَعلا كلذ ُتعِبّيو ءاهيف رظانلا

 يتلا ثيداحألا ركذ ىلع ّلمَتْمُم هَّنإف «(دمحم أطوم» فالخب

 نم ىلع ئفْخَي ال امك ءاهب اوُلَمْعَي مل ام ركذ ام دعب اهب اولِمَت
 اذهو ءاهريغو ؛(مامإلا فلخ ةءارقلا)و «(نيديلا عفر) :ثحب علاط
 . صاخخلاو «يّماَعلل عفان

 زربيق ؟هريغ امأو «نظلا ٍءوُس نع أظوُمحَم ريصيف ؟يّماَعلا امأ
 .لهتنا «نونكملا حيجرتلل نيفرطلا ثيداحأ ديقنتب

 يونكللا مامإلا مالك ىلع ةمهملا تاظحالملا ضعب يلو

 :ٌقَحلا ةرصنَو باوثلا ًايخوتُم ءريصقّتلاو زجَلاب ًافرتعُم «هللا ةمحر
 امأو «ةطساوب همامتب «أطوملا» ْئوَر ىيحي َّنإ» :هلوق :ًالوأ
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 الب لكلا عامّس َّنأو ,ةطساو الب همامتب هنم هعمس دقف دمحم
 .ها.«ةطساوب هعامس نم ٌحجرأ ؛ةطساو

 .ةطساو الب ِكلاَم مامإلا نم «أطوملا» عمَس ىيحي َّنأ عقاولاو
 يغبنيو .ةطساوب لب ؛ةرَشاِبَم هنع اهيورّي ال ثيداحأ دعب كانه معن

 كلام مامإلا نع ثيداحألا هذهل هتياور مدع يف ببسلا َّنأ ظحالُث نأ

 ءةطساولا هذه نم اهل ِهعامَس نم ُهَنَقيتَو كلذ يف هكَش وهو ؛ةرشابم
 كلام مامإلا ىلإ لحَر مث «دايز نم ًالوأ هّلُك «أطوملا» عمس هنأل
 ؟ال مأ ٠ ءًاضيأ اهعمس له َكَش ثيداحأ ضعب الإ ؛ ِهَّلُك هنم هعمسف

 ىلع مالكلا ءانثأ يف ةلأسملا هذه يف لوقلا سَ : مدقت دقو

 .ىيحي ةياور

 :رهظ اذهبو

 باوبأ ريغ «أطوملا» ِكلاَم مامإلا نم عمس ىيحي َّنأ :ًالوأ

 .ىلاعت هللا همحر كلام مامإلا نع «دايز نع اهاورف ء(فاكتعالا)

 هنأ ٌلمتحَي لب ءًاقح اهُعامَس ُهْتْفَي مل ثيداحألا هذه َّنأ :ًاينا
 هدنع ينيقيلا قيرطلا دوجو عم كلذ يف هُكَش نكلو ؛هنع اهعمس

 .هيف كوكشملا قيرطلا نع ٌلدْعَيَو «ينيقيلا قيرطلا ُكلسَي هلعج

 .نيفرطلا يواست َكَّشلا َّنأ مولعمو

 الو ءهمامتب باتكلا ةياور يف ةوقلا تسيل :لوقن ٍذئنيحو
 يواَّرلا عامَس ىلإ ٌمجرَت ةوقلا امنإ ءهنم ٍءيش ناصقن يف ٌفعَّضلا

 هئانتعاو ءاهيلع هتظفاحمو هلوصأ ةَّحَصو يوري اميف هظْقيَ عم
 .اهيلع تاعامّسلا تابثإو ءاهتلباقمو اهتعجارمب

 ًادراو سيل ةضارتعاو ءهعضوُم يف سيل يونكللا مامإلا ٌمالكف'
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 هذه ةياور كرت ام ىيحي َّنأ انل َنَيِبَت نأ دعب ًاصوصخ ؛هلحم ىف
 انل رهظي اذهبو .كلام مامإلا نع اهعامس يف ِهّكَمِل اّلِإ ثيداحألا

 .«أطوملا» ةياور يف هطايتحاو ِهعرَو ُةَدِشَو «ىبحي يّرحَت ةوق
 ةياور» حيجرت يف يونكللا مامإلا هَكلَس يذلا هجولا اذه نو

 اهل ٌدهاشو ءاهتيحجرأل ٌبِبَس ةقيقحلا يف وه ؛ىيحي ىلع «دمحم
 فئادأو هيقلت يف ِهّيَنَت لامكو «ةقثلا ةدايزو «نأشلا ةعفرو لضفلاب

 ال ؛ةطساو ريغ نم ًةرشابم ِكلاَم مامإلا نع اهب َتَدَح ول هنأ عم

 هباحصأ نم هنوكو ءهعامس ٍةرهُشل ءجرح الو كلذ يف هيلع ريكت
 .طرش الو ديق الب

 لب «ثيداحألا هذهل هتياور مدع نم ِنَقيَتُم ريغ هنوكل ًاضيأو

 .رهاظ نيتلاحلا نيب قرَقلاو ءكلذ يف ٌهلاَش

 «كلام مامإلا ةافو نس يف رضخ امنإ ىبيحي بنِ :هلوق : ًايناث

 نم ئوقأ ِةبحّصلا ليوط ةياور َّنأو «نينس ثالث ةمزاَل دمحمو
 .ها.«ةمزالملا ليلق ةياور

 ثالث كلام مامإلا مزال نسحلا نب دمحم َّنِإف ءٌحيِحَص اذهو

 ىوس هُمِزالُي ملف «ةافولا ةَنَس الإ رّضحَي مل هنإف ؛ىيحي امأو

 .ةدوذعم رهشأ

 رمأب زاتما ىيحي َنِإف ؛ِةبحّصلا لوطب ٌدمحم زاتما اذإ ؛ْنكلو
 :وه كلذو ءحلصأ رابتعاللو ءحجرأ لوبقلا نازيم يف وه رخآ

 تحبصأ كلذبو «كلام مامإلا نع «أطومللا» ِواَر رخآ ىيحي ُنوُك
 ملف «كلذ دعب تام مث .«كلام مامإلا ىلع َضِرُع ام رخخآ هتياور

 باوبأ يف ةيرابتعالا هتيمهأ هل مامإلا داهتجا يف ٌريبك ْرْيَعَت لصحي
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 يف رظنلاو داهتجالا ريثك ناك هللا ٌةمحر مامإلا َّنأل «تافالتخالا

 ًائيش ُضِقْنَيَو ءائيش هيف ديزيو اَّلِإ نمّزلا نم ٌةرتُ رمت الف ء«أطوملا»
 . مدت اميف هيلإ انرشأ امك «مهتيضقأو سانلا ةلاح بسحب

 ىلإ تاياورلا ٌبرقأ يه ىيحي ةياور نوكت :ببسلا اذهلو
 هتارايتخاب ًادهع اهثدحأو ءاهفلؤمب َهَلِص اهقثوأو ءاهبحاص اضر

 .مامإلا ىلع ًاضرَع اهرخآو

 هلو ءٌفوُرْعَم عامّسلا نم ةريخألا ٍةضرّعلل ءاملعلا ٌحميجرتو

 هل َّنِإَف ءكدواد يبأ نئس» ؛؛أطوملا» ريغ يف كلذ ٌدهاشو

 نباو ءيؤّلؤْللا : :مهو ءدواد يبأ نع اهباحصأ اهيوري ةدّدعَتُم ًاخسن
 يوُلوُللا ةخسن ّنكل «يدبّعلاو «يبارعألا نباو ءيلمّرلاو ءةساّد

 ةخسنلا يه « يرصبلا ورمع نب دمحأ نب دمحم يلع وبأ وهو -
 دنع «دواد يبأ نئس»ب ةفورعملاو «قرشملا دالب يف ةرشتنملا

 وبأ لولمأ ام رخآ نم اهّنأل «تاياورلا ٌحصأ نم هَتياوِرَو .قالطإلا

 (١)7تام اهيلعو ىلاعت هللا همحر دواد

 انتباتك يف انلَوَع اهيلعو» :يكبّسلا باَطَحَح دومحم خيشلا لاق

 . "”(حرشلا اذهل

 ةيورملا ثيداحألا ىلع لمتشا «ىيحي أطوم» َّنِإ :هلوق :ًاثلا
 تايورم ىلع لمتشا ذقف «دمحم أطوم» امأو .طقف كلام مامإلا نع

 .(غ6) ةدواد يبأ نمس حرش دوهجملا لذب» 03

 .(هتمدقم) «دوروملا بذعلا لهنملا» (؟)



 نم لضفأ ؛ةدايزلا ىلع لمتشملا نأ ءرخأ خويش نع ةدئاز
 ظ .ها.ةدئافلا هذه نع ىراعلا

 .لصألا بحاص وهف .كلام مامإلا باتك باتكلا :لوقأ
 الب .هظفلو هّصني هئم هوعمس ام نوركذيو .«ةنعغ ٌةاَور مهلك ءالؤهو

 ةبجاولا ّصّنلا ىلع ةظفاحملاو «تاقث ّهلَقَن مهنأل .ناصقن الو ةدايز
 .ةعورشملا دعاوقلا نم «هعمس امك وُدَوُيَلَق» :هلوق نم

 يف كلام مامإلا ريغ نم ذمحم اهاور يتلا تادايزلا هذهف

 نع عامّسلل ةبسنلاب «أطوملا» نأش ٍةَعْفِر يف اهل ةميق ال ءا؛أطوملا»
 امك «دمحم أطوم» سيلو .«كلام أطوم» أطوملا ّنأل ءكلام مامإلا

 . لصفلا اذه نم لوألا ثحبلا ىف اذه نيب

 :هيلع باوجلاو :«عبارلا ليلدلا» يف قباسلا هلوق رظنا :ًاعبار
 أطوم» وه باتكلا اذه له :نأشلا اذه باحصأ ًالوأ لأسن نأ
 وه هنأ لونعمب , ؟طقف (دمحم أطوم» وه مأ «دمحيم ءاور يذلا «كلام

 نيذلا خويشلا نم نم ًاخيش اَّلِإ سيل ًاكلام مامإلا َّنأو ءهل ُفْلَوُملا
 ؟مهنع يوري

 َّنأو .«كلام أطوم» وه باتكلا َّنأ يأ  لوألاب متلق نإف
 نع ٌصقَن هعامس يف لصح ًادمحم نإ .«- طقف هل هاوَر ًادمحم

 نع ْثَّدَحَتَي امدنع هسفن باتكلا بحاص ّنأل كلذ ؛ىيحي عامس

 . هللا ىلص هللا لوسر ثيدح» :هيف لوقي «أطوملا» هباتك تايوتحم
 يبأرب ٌتمّلكَت دقو «يبأرو «نيعباتلاو «ةباحصلا لوقو ءملسو هيلع
 ملو ءاندلبب ملعلا لهأ هيلع تكردأ ام ىلعو ء.داهتجالا ىلعو

 .«هريغ ىلإ مهتلْمج نم جرخأ
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 مامإلا اهنع لاق يتلا ءارآلا هذه نع ٌةيراَع دمحم ةياور ُنوكَف

 ربتعُت ؛هداَوَم مهأ نم ٌةداَمَو .هباتك لوصأ نم لصأ اهنأ كلام

 .كش الب ٌةرخأتُم «ىيحي ةياور» ِةَبَْر نعو «ًةصقان

 «أطوملا»و دمحم باتك وه باتكلا نأ يأ  يناثلاب متلُق نإو

 .- فتئضملا ويش لحأ هوك نم رثكأ ء يش كلامل سيلو .هؤطوم

 نازيم يف اهل سيلو «ةحيحّص ٌريغ ًاذإ ةنزاوملاف :لوقن
 هحالطصاو هطرش َنَيَب ًاكلام مامإلا ّنأل كلذ .رابتعا لوندأ رابتعالا

 .ثيدحلا ٌرُكِذ :وهو «هباتك يف ُهعِبَّتاو هيلع راس يذلا هجهنمو

 ب مّدَقَت امك  يأرلاو . نيعباتلاو .ةياحصلا لاوقأو

 ثيدحلا ىلع َلِمَتْسُم «يأرلا نع راع دمحم باتك ُنوكَف

 ةياور» نم ٌصِقْنُي الو «هنأش نم ديزي ال «فرشأ ىه ىتلا راثآلاو

 : نيببسل ( ىيحي

 . عميس أمك ئىوَر ءلقاَت ىيحبي ْنأ :لوألا

 الو «ىلاعت هللا همحر ِكلاَم مامإلا حالطصا اذه َّنأ :يناثلا

 .حالطصالا ىف ةحاَشم

 نيب نولضافت ال مكنإف ؛ةلأسملا هذهب ةلّضافُملا اّلِإ مُتيِبَأ اذإو
 دمحم أطوم» نيب َنولِضاَفُت لب ««دمحم أطوم»و ««ىيحي ةياور»

 يذلا باتكلا بحاص حالطصا يف ٌحادَق اذه َّنأل :««كلام أطوم»و

 .ىيحي ال كلام مامولا وه

 ؟دمحم هذيملت نم كلام مامإلا نيأف .!؟اذهب لوقي ٌّلقاَع لهو

 كلذب ربعي امك (ىيحي أطوم» وأ . (ىيحي ةياورا نوك امأو
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 ركذ اَّلِإ اهيف سيلو مجارتلا نم ٌريثك اهيف « ةقيقح ال ًازواجت
 فالخب ءرثأ الو ربت داريإ نود نم هطابنتساو كلام مامإلا داهتجا

 . رثأ وأ ةياور نع ةيلاخ ةمجرت هيف سيل هنإف ء«دمحم أطوم»

 أطوملا َّنأل ؛ءليضفتلل ًاحيحَص ًاهجو ربتعُي ال ًاضيأ اذهف
 .قبس امك لوصأ ةثالث هيف ركذي نأ حلطصا وهو .«كلام أطوم»

 ؛اهنم ٍدحاوب وأ ءامهنم نينثاب ئفتكا وأ «باب يف امهنيب طلخ اذإف
 .هجو اذه ءهجهنمو هحالطصا نع جرخَي مل هنإف

 امك ٌهاَوَرَف فىعمسو ٌءاَّقلَت اذكه ىيحي نأ : يناثلا هجولاو

 كلام مامإلا ىلع نكلو ءهيلع سيل نكي نإ  داقتنالاف ءهعمس
 . ىلاعت هللا همحر

 : ةلضافُملا ةلدأ نم سماخلا ليلدلا نع باوجلا :ًاسماخ

 بهذمب صاح ٌءانتعا هل ناك اذإ دمحم باتك َّنأ :وه
 «ثيدح باتك «أطوملا» ذإ ءاذه نم ربكأ «أطوملا» َّنإَف «ةيفنحلا

 وأ «نيعم بهذمب ْمَتِهَي نأ نم معأ وهو «لمعو «يأرَو ءرثأو
 بهذم هسفن هبحاص َبَمْدَم ىتح لب .ًاّصاخ ًاذخام يعارُي
 لمعلا كرت ًاكلام نأ ُمَعْرَي دعس نبا ثيللا ئرت كلذلو «- ةيكلاملا
 نبا نع َيِوُر اذكهو .«هتطوم» يف اهاور دنس نيعبسب هبهذم يف
 باجأ نم هلضفب رَّسَي دق هللا نكلو .«ةنايّذلا بتارم» هباتك يف مزح
 .هلك كلذ نع

 نم ّلصأ باتكلا َّنِإف ؟ةيفنحلا ةلدأ وأ «ةيفنحللو انل امف
 .عيرشتلا عجارم نم ٌمجرمو «مالسإلا لوصأ
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 عك  ([سدسإ] 855 تكلل ثلاثلا لصفلا كلك
 «مساقلا نبا ةباور»

 : اهبحاص

 ةدانج نب دلاخ نب مساقلا نب نمحرلا دبع هللا دبع وبأ
 .يرصملا يّقَْعلا

 ةنيدم نم «نيطسلف نم ماشلا نم ةلصأو .ه17١ ةنس دلو

 .رصم نكسو «ةلمْزلا

 نييرصملا نم عمسف ءريبك وهو ملعلا بلط يف أدتباو
 :هل لوقي نم مانملا يف ىأرو «هلام هثروف هوبأ تام مث «نييماشلاو

 كلام ىلإ هترمَس يف لاملا كلذ قفنأف «قافآلا ملاعب كيلع

 .ىلاعت هللا همحر

 : كلامب هلاصتا -

 هنع بتكو «هيلع هّقفّتو «ةنس نيرشع ًاكلام مامإلا َبِحَص

 نع ًائيش ركذيو «هترضحب بذأتو ِهتمزالُم يف دهتجاو «ًاريثك ًاملع
 جرخ اذإ ًاسلَغ موي َّلُك كلام نم ٌعممسأ تنك» :لوقيف ٍةبْحُّصلا كلت

 ءراهنلاب سانلا عم عمسأ ام ئوس «ثيداحأ ةئثالث دجسملا نم

 ءِرحَس ّلُك يتآ تنكو .ٍردَص حارشنا تقولا كلذ يف هعم ُدجأ تنك

 ملف دجسملا ىلإ كلام جرخو «ينيع ينتبلغف ِهِتبَتَع يف َةَّرَم ٌتدَّسوَتَ
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 دق كالوم َّنِإ :يل تلاقو اهلجرب ٌءادوسلا هتيراج ينتلكَرَف ءهب رعشأ
 ام ةنس نوعبرأو عست هل ءمويلا تنأ ٌلَفْعَت امك ٌلْفْعَي سيل ءجرخ

 نم ُهالوَم يننأ ةيراجلا تنظ دقو .ةمّتَعلا ءوضوب الإ َحبّصلا ىَلَص

 .«هيلع يدذدرت ةرثك
 اهيف ٌتعب ام «ةنس ةرشع عبس ِكلام بابب ٌتخنأ» :لوقيو

 .«ائيش تيرتشا الو

 ناك» :ةعْرُر وبأ لاق .ًاريثك املع ِكلام مامإلا نع َلمَح دقو
 .«لئاسملا نم كلام نع ٍدلج ةئم ثالث هدنع

 كلام باحصأ رثكأ مساقلا نبا ناك» :ىيحي نب ىيحي لاقو

 .«هيلع مهنمآو .كلام ملعب مهملعأو ءاّنِه رصمب ًاثيدح

 :لاقو .«كلام بهذمب سانلا هقفأ وه» :ثراح نبا لاقو

 .«عويبلا يف هباحصأ عيمج ىلع مساقلا نبا نولْضَفُي انخويش انعمسوا

 :أطوملل هتياور -

 ام !هللا ناحبس .حلاص َّلِجَر هُّةَقِث مساقلا نبا» :يئاسنلا لاق

 وري ملو ءٍةملُك يف ٌفِلتْخَي سيل «كلام نع هّحصأو هثيدح نسحأ
 كلام باحصأ نم ٌدحأ سيلو «هنم تبثأ كلام نع «أطوملا» ٌدحأ
 . هلثم يدنع

 ؟بهشأف :هل ليق

 لضفلا ءبجٌعلا نم ٌبجَع وه «هريغ الو بهشأ الو :لاق

 هثيلح .«ثيدحلا نسحَو ٍةيارذلا نسحو «ةياورلا ةّحِصو دهزلاو

 .(هل َدِهْشَي



 ةليلف ٌةحيحَص «أطوملا» ىف هتياور» :ربلا دبع نبا لاقو

 .«طبّصلا نسح ًانِقتُم كلام نع ُهاَوَر اميف ناكو .أطخلا

 ؛أطوملا» اَّلِإ مساقلا نبا دنع نكي مل» :َحاَّضَو نبا لاقو
 ناك  لئاسملا ينعي كلام نم ةعامسو .كلام نع ْئوَر يذلا

 . «أظفح اهظفحي

 وهو ءرصم ىلإ «أطوملا» لمح نم ٌلْوَأ وه» :يليلخلا لاقو

 6 ١ «مامإ

 نوشجاملا نب زيزعلا دبعو ءدعس نب ثيللا :هخويش نمو

 .رضم نب ركبو «يِجْنزلا دلاخ نب ملسمو

 نب ثراحلاو «ءرانيد نب ئسيعو ءنونْحّسو «غبصأ :هنع ىوَرَو

 . يسلدنألا ىبحي نب ىبحيو ءديلت نب ىسيعو «نيكسم

 هتماركو «هعروو هدهزو هتدابع ىلع ًٌءاملعلا لين لينثأ دقو

 ٍهمْلِع ىلع ًاضيأ ٌءاملعلا ئنئأو ءهلهأ وه امب تاعاطلا يف هداهتجاو

 ٍءولمم ٍباَرِج لثمك هلْمَما :كلام هنع لاقف «هردق ةلالجو هلضفو

 .(اكسم

 رابك نم كلام بحاص مساقلا نبا» :ينطقرادلا لاقو

 .«مهئاهّقْفَو نييرصملا

 .(ُهيِقَم١ :هنع ًاضيأ ىلاعت هللا همحر كلام لاقو

 .ةَقْث .نيعم نبأ لاقو

 حيحص» يف هلو قب ٌحلاَص لِجَر وه» :ةَعْرَُز وبأ لاقو
 .دحاو ثيدح ؟«يراخبلا
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 نم تناك مساقلا نبا ةياور نم ًةعطق سنوت ىف ٌتدجَو دقو

 بتكلا راد تاظوحم نم تحبصأ مث «تابتكملا ضعب ِتاظوُفَحَم

 ٌحْضاَو هنكل ءيبرغم طخب ةبوتكم 2( )5١8  فلم «ةينطولا

 .هريدت نمل هتءارق نكمت

 :اهلوأ ىف َءاج

 ينثدَح «قيقرلا عيب نم نوكي ام ميحرلا نمحرلا هللا مسب»

 .«مساقلا نب نمحرلا دبع

 ىلع «نيملاعلا بر هلل دمحلاو عويبلا باتك مَا : اهرخآ ىفو

 لبوق .هلسرو هئايبنأ متاخ دمحم ىلع هللا ىَلصو ءهناسحإو هنوع

 َبَر هلل دمحلاو «نيترم هللا همحر هيقفلا نسحلا يبأ خيشلا باتكب

 .نيملاعلا

 دمحم ىيبأ نم باتكلا اذه يف ام تعمسو .هب لبوُقَو .هباتك

 ةخسنب ًاضيأ اذه يباتك لبوُقَف «هباتك دجأ ملو رورسم نب هللا دبع

 فالخ نم ٍةخسلا هذه يف ناك امف ءدمحم يبأ نم ٍةعومسُم ةروهشم

 ىلإ َبِسْنَو «باتكلا اذه ةيشاح ىف ّىحلأ .هركذ نع ءانغتسا الو

 .«قيفوتلا يلو هللاو .تعطتسا اميف يدهج ُغلبَم اذهو .ةخسُنلا هذه
 ا ءا لإ ىلع . : .2
 ركذ لقو ءخسنلا خيرات الو خسانلا مسا اهيف سيلو :تلف

 نسحلا وبأ انربخأ» :اهلوأ يف لاقف مساقلا نبا ىلإ ٌهدنَس اهبحاص
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 نب يلع نيسحلا وبأ انربخأ :لاق «هيقفلا فلخ نب دمحم نب ىلع

 ناميلس يبأ نب دمحأ انربخأ :لاق .- هل ظفللا - رورس نب دمحم

 نبا نع ءديعس نب نونْخس انثّدَح :لاق .هلجو هيلع ةءارق
. )010 
 . (مساقلا

 يسباقلا هب ٌلِصَتي يذلا دنسلا سفن وه هنلا اذهو :ُتْلُق

 مساق نا ع هذول ع هلم يبأ نب دمحأ نع ( رو رشم

 .(رامثلا عيب)ب ةقلعتملا باوبألا

3 

 باوبألا مث «(فرّضلاو نيدقّتلا عيب)ب ةقعلتملا باوبألا مث

 (ساحنلا)و .(فلسلا)و .(بلكلا نمو ناويحلا هيباب مث

 .(ديدحلا)و

 يف نيتعيب :لثم ؛اهنع ّيهنملا عويبلاب ةقلعتملا باوبألا مث
 ضعبب ةقلعتملا باوبألا مث «ةذَباَنَملاو ءةسّمالّملاو ءررغلاو «ةعيب

 نويدلاو ءمْلَّسلاو «ةيلوتلاو ءطرشلاو ءرايخلا عيب :ك عويبلا عاونأ
 .فلّسلا يف زوجي امو

 رهظف «ا«ىيحي ةياور» ىلع يدنع لّصحَت يذلا اذه تلباق دقو

 .ةيوبنلا ثيداحألا يف اهيلع ٌتادايز اهيف دجوُت ال اهنأ يل

 )١( «؛جابيدلا» .48*:؟ «كرادملا» )١55(« :«نايعألا تايفوث 5:١لالء

 «ءاقتنالا»ا ,”5:”5 «بيذهتلا» )51١(.

 اكمل



 مامإلا مالك وه ؛«ىيحي ةياور» ىلع هب ديزت ام رثكأ نأو
 .مهريغو نيعباتلا نم ةنيدملا ءاهقف لاوقأو ءىلاعت هللا همحر كلام

 .كلذ ُنْيِبَت يتلا دهاوشلا ضعب هذهو

 : (هلصأ عابي طئاحلا رمت باب» يفف

 ةاكّدلاف ؛هضرأ عرز وأ .هطئاح رمت عاب نما :ٌكلاَم لاقو

 لصأ ب نمو . عاملا ىلع عئابلا اهطرتشي نأ اَّلِإ «عئ ءابلا ىلع
 ؛رامثكلا وأ ءعرزلا عيب لحي نأ لبق هطئاح لصأ وأ .هضرأ

 وأ «عرّرلا عيب لحي نأ دعب لصألا عاب نإو .عاَتْبملا ىلع ةقدصلاف

 ىلع عئابلا هطرتشي نأ لإ ؛عئابلا ىلع ةقدصلاف ؛رمثلا

 .هأ .«عاتبملا

 ىيحي دنع سيل !ذه

 . هتادايز

 : «لجأ ىلإ ِةَمألا عيب ةلأسم باب يفو

 مث ٍقْنَس ىلإ ًارانيد نيرشعب ةيراجلا لجرلا َعبِبَي نأ وأ» :لاق
 هيلإ تعجر نأ راصف ءرهشأ ةتس ىلإ وأ ءًادقن ريناند ةرشعب اهُعاَتبَي
 نيرشعب رهشأ ةتس ىلإ وأ ءادقن ريناند ةرشع هبحاص ئطعأو ءاهنيعب
 .ها.«حصي الو يغبني ال اذهف ؛ةنَس ىلإ ًارانيد

 نم وهف ؛مساقلا نبا دنع وهو «ءىيحي دنع سيل اذه : تلق

 . هتادايز

 قافتاو ةنيدملا لهأ عامجإ لقنب ةدايزلا نوكت ام ًاريثكو
 :مساقلا نبا لوقك ء.مهئاهقف

 نم وهف ؛مساقلا نبا دنع وه امنإو «'''

 .لاملا رمت يف ءاج ام ١75:7 ةريونت» )١(

1548 



 ةديلو وأ ًادبع عاَب نم يف اندنع ٌرمألا» :ٌّكلاَم لاقو

 اميف ّمِلَع نوكي نأ اّلِإ «عاب اميف بيع ّلُك نم ئرب دقف ؛ةءاربلاب
 هعفنت مل ؛همتكف ابيع عاب اميف ملع ناك نإف ءهمتكف ًابيع عاب

 .ها.«هيلع ًادودرم عاب ام ناكو هُتئرِبَت

 مساقلا نبا دنع لب :«''”ىيحي دنع سيل ظفللا اذهب اذهو

 . ًاضيأ

 هنع هللا يضر نافع نب نامثعل ئدهأ رماع نب هللا دبع َّنأ

 ىتح اهبرقأ ال :نامثع لاقف «ةرصبلاب اهعاتبا ءجوز اهلو ةيراج

 . "اهقرافف اهجوز رماع نبا ئضرأف ءاهجوز اهقراَقي

 دعب مساقلا نبا داز نكلو ءىيحيو مساقلا نبا دنع اذكه

 . «اندلبب لمعلا اذه ىلعو :كلام لاق» :كلذ

 هنع هللا يضر فوع نب نمحرلا دبع َّنأ :امهدنع ءاج ًاضيأو
 .اهّدرَق ؟؛جوز تاذ اهدجوف َةديِلَو عاتبا

 .ها."”«اندنع رمألا اذهو :كلام لاق» :انه مساقلا نبا داز

 .ىيحي دنع تسيل ةدايزلا هذهو

 .باوبألا ىلع ثيداحألا بيترت يف َةراَن فالتخالا نوكيو

 بيسملا نب ديعس نع ءمزاح يبأ نع ءكلام ثيدجح :ًالثمف

 .رّرَّغلا عيب نع ئهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر َّنأ :هنع هللا يضر

 .(قيقرلا يف بيعلا) 15١:7« «ريونتلا» )١(
 .(عويب) :١١4 ؟ قباسلا عجرملا 0(

 .قياسلا عجرملا ةره



 هركذ نكل « ىيحيو ءمساقلا نبأ دنع دوجوم ثيدحلا أذه

 ىهنلا باب) ىف مساقلا نبأ هركذو ,(7(ردغلا عيب باب) ىف نيبحعل

 فورعملا وهو «ىسباقلل ةياورلا هذهل أرصتخم ًاضيأ تدحوو

 . «صخلملا»ب

 :فلؤملا امأ

 َدُسَي مَع هل ناك امنإو «ًايسباق سيل وهو «يسباقلا نباب فورعملا
 . لصألا يناوريق وهو «كلذب ىَمَسَف «نييسباقلا لثم هتمامع

 .نوسمحو ناتنثا ُهْنِسَو ءةكمو رصم ىلإ لحرو ملعلا بلطو

 رورسم نب نسحلا وبأو .ينايبألا سابعلا وبأ :هخويش

 رورسم نب دمحم وبأو لاّسَعلا رورسم نب هللأ دي وبأو .غابذلا

 . يسافلا ليعامسإ نب سرادو ءماَجَحلا

 وبأو .ىنانكلا دمحم نب ةزمح :ةقراشملا هخويش نمو -

 .لاله يبأ نب نسحلا وبأو «يروباسينلا ةنوبح نب نسحلا

 نب مساقلا وبأو ءيسوسلا قيتع ركب وبأ :هنع ذخأو

 .«ررغلا» :باوصلا لعلو ««ردغلا» :لوصألا ىف اذكه ١١ال:5 )١(

١/١ 



 نب ورمع وبأو ءدباعلا بلاط يبأ نباو ءناحمس نباو «يراسحلا

 .ىبوللا لسخحتم وبأو «نايفس نباو «ررحم نباو «باتعلا

 . ةرعص يبأ نب بلهملاو

 ًاهيقف .هلاجرو هللِعَو ثيدحلاب ًاملاع ةياورلا عساو ناكو
 25 و ا 25 سرا سام لوا ع

 اثدحُم ءَنيَقّتُملا نيحلاصلا نم ناكو .ًاديجم ًاَمْلَوُم ءًامّلكتُم ًايلوصأ

 .اينذلا ص "لمقتم اعرو

 نمم ردجأ رأ مل ءاعرو افرح : ىسلبارطلا متاح هنع لاقو

 «هنع ذخأو «هذنع همسا َءاج دقو لإ ملعب تاوريقلاب هيلإ راشي

 .«هلضف ركذي الو «هقحب عيمجل , ١ ٌفرتعَي

 كلس «ةوعدلا ةباجإب نيرهتشملا نيعرولا نيفئاخلا نم ناكو

 ناوريقلا ءاهقف ءاحلص نم هخويش كلسم هرومأ نم ريثك يف

 .نيهاربلا روهظو «؛ءاعدلا ةباجإب نيفورعملا

 اشك سانلا حصأ نم كلذ عم وهو ء«ئري ا لمعأ ناكو

 «هباحصأ ٌتاَقُث هيدي نيب هبتُك طبضي :ًادييقتو أطبَض مهدوجأو

 دمحم وبأ ؛ةكمب ديز يبأ ىلع هعامس «يراخبلا» هَل طبض يذلاو

 .هدي طخب ىليصألا

 .سانلا نود هباب ٌدَسَو «لوبأف ىوتفلل ّبلط دقو

 بجو دق هنأل «هباب هيلع اورسكا :نولبش نب مساقلا وبأ لاقف

 .ناوريقلاب يقب نم ملعأ وه ءايتُملا ضرف هيلع

 : كسني مهيلإ جرح ءكلذ ئأر املف

 ٌميرك ايندلا يفو مرك ىلإ ىّلعُملا بسئ ام كيبأ ٌرمعَت
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 ُميشَهلا يِيُراهتبن حّوصَو 2 ترعشقا اذإ دالبلا نككلو
 : هتافلؤم

 :ةديفم ةديدع فيلات هل

 ِهبش نم ذقنملا»و ««ةتايّدلا ماكحأ»و ءاهقفلا يف بذهملا»

 ةمظعملا ةلاسرلا»و ««ْنتِفلا لئاوغ نم ْئَظِفلَل هبنملا»و «ليوأتلا

 باتكو ؛ء«نيملعتملاو نيملعملا ماكحأو نيقتملا لاوحأل

 فشك»و ««ءاعدلاو ركذلا»و ءا(جحلا كسانم»و ؛«تاداقتعالا»

 .«هلهأ لاوحأو ملعلا بّتّر»و «أطوملا صخلم»و ««ةبوتلا يف ةلاقملا

 يف ةلاسرو ««مهحيرجتو دوهشلا ةيكزت» ةلاسرو ««نوصحلا ةيمحأ»و
 .؟عرولا»

 سنوت بايب نفدو «ةئم عبرأو ثرث ةنس ناوريقلاب يفوتو

 :«صخلملا» هياتك

 ىل تعقو ىتلا ةخسّنلا َّنإف .«صخلملا»ب نِّمسُملا هباتك امأ
 ةروصم ةخسن اهلنمو ءاشاب يلع ديهشلا ةبتكم نم ةخسن نع ةروصم

 .ةرهاقلاب ةروصملا ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم ىف

 .ىكلاملا

 دبعلا هسفنل هبتك» :اهرخآ يف لاق امك هسفنل اهبتك ٌخساتلاو

000 

 )١( «جابيدلا» «517:14 «كرادملا بيترت# ) »)50١«نايعألا تايفو» 519:1١,

 «ناميإلا ملاعم) 2(؟٠1١5/) «نايمهلا تكن) 119:7,
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 هل هللا رفغ «يجاهنصلا يلع نب رمع نب دمحم ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا
 ةعمجلا موي ِهْحْسَن نم غارفلا ناكو .نيملسملا عيمجلو هيدلاولو

 ء«ةئم عبسو نيرشعو ىدحإ ةنس مرحملا نم نيرشعلاو عساتلا

 هيبن دمحم انديس ىلع هللا للَصو «هدحو هلل دمحلاو .هب هللا هعفن

 .«ملسو هبحصو هلآ

 يف َنْيَب دقو «ةاورلا نم ٍةلمُجِل ٌةميِدَق ٌتاعامَس ًاضيأ اهيلعو
 ًادمح هلل دمحلا» :لاقف ؛هفيلأت ببسو هجهنمو هتقيرط هباتك لوأ

 ول امل هرفغتسأو .معنأ هب ام ىلع ٌهدمحأ ءهيف ًاكرابم ًابيط ًاريثك
 نيمألا لوسرلا نييبنلا متاخ دمحم ىلع هللا ىلصو ءمَصَع هنم ًءاش

 . ًاميلست هلآ ىلعو .ملسو هيلع هللا ىلص

 لصتا ام مهل عمجأ نأ نولئاس ينلأس :نسحلا وبأ لاق

 ءهنع هللا يضر سنأ نب كلام هللا دبع يبأ ثيدح نم هدانسإ

 ةبغرلا يف اوقفتا مهنكلو مهِتاَداَرُم فالتخال مهتلأسم تفلتخاو

 ىلإ مهنم كلذ ينداقف هوُلَمَأ ام ىلع صرحلا ىفو ءهولأس اميف

 رهظو «هتنعتساو يبر هللا تيدهتساو كلذ ٌتلمأتف ءاوبلط اميف رظنلا

 َنيَبلا عمجأف .«أطوملا» تاياور ئدحإ ىلع مهل رصتقأ نأ ّىلإ

 ركذأ الو ءاهركذ ىلع ترصتقا يتلا ةياورلا هذه ٍدَسُم نم لاصتالا

 ٍةلمتحُم ثيداحأ اّلِإ ؛عمجلا اذه يف ٌلاكشإ هلاصتا يف نوكي امم

 يف اهنم ٍءيش ىلع ُترِرَم املك اهلاَصّنا ىلع اهنم ةلالّدلا ُنّببَأَس
 ثيدح نم هيف ُهدِجَي مل ام َّنأ باتكلا اذه يف رظانلل رهظيل :هئاكم

 اهيف دانسإلا ٍلصّتُم ريغ هنأ ؟اهيلع ترصتقا يتلا ةياورلا هذه

 ديري نم ىلع ريسيتلا ةدارإ ءاذهب باتكلا هذه ٌتدرفأو

 و١



 لان اذإف ءهنع هللا يضر كلام ثيدح روهشم نم لصَنُملل ظفحتتلا

 اميف هل ًانيعُم ةدجوو ءبرُق يف ُهلاَن ٌميظَع ملعلا نم ٌباَب وهف ؛ اذه

 .ُهَلُمُأ كلذ ناك نإ ثيدحلا ملع نم عاستالا يف رظْنلا نم هلواَحُي

 :وأ ءانربخأ :وأ ءانثدح :هوُلِقاَن هيف ءلاق ام ٍلاصّتالا ُنّيَبلاو

 ال ٌلاَصّتا اذهف .انيلع ُهَأرَق :وأ «هيلع ًةَءارق هنم ٌهانعمس :وأ ءانأبنأ

 .هيف لاكشإ

 ٌَفرُع اذإ لِصَّتُملا نم ًاضيأ وهف .نع :هيف اولاق ام كلذكو

 َفِرُع نمم نكي ملو ءانّيَب ًاكاردإ هنع لوقنملا كردأ ُهلِقاَن نأ

 . سيلدتلاب

 .اذك لعف :وأ ءاذك لاق :هنع لوقنملا وأ «لقانلا لوق هلثمو

 مل هنأ ُنّيَبُي ام لقانلا نع ءيجي نأ هنع لوقنملاب لِصّتُملا نم وهف
 تعمس :وأ «ينغلب :لقانلا لوقي نأ لثم .هنع لوقنملا نم هعمسُي

 .«ٍلصُتُم ريغ اذهف ءانيلإ كلذ ئهتنا :وأ ءاذك لاق ًانالف َّنأ

 ينتعيس هنأو ءطقف ٍةدحاَو ٍةياور ىلع رصتقا هنأ َنّيَب مث
 .رخآ ًاباتك اهيف عمجيسو ؛تاياورلا نيب فالتخالا ةلأسمب

 ةروكذملا ديناسألا َتعّبَتَت ءمكل َتفصَو ام لثم ئلعف» :لاقف

 نكي مل امو ءاهيلع ترصتقا يتلا ةياورلا نع باتكلا اذه يف

 ام نعو «باتكلا اذه يف هنع ٌتِجَّرَع ؛مكل ٌتفصَو ام ىلع يدنع

 ام ٍرْكِذ نم هتيقبأ ام عم هركذأل هيف فالخلا ىلع هيِبّتلا هركذب دارُي
 ُهلِصَوَو ءاذه ةلسرأ ام ملِع نم .ءثيدحلا يبلاط لامآ هب ٌعسَنَي

 فورح هيف تفلتخا امو ءاذه ةمهبأو هِتاَور دحأ اذه لّمَّسو ءاذه

 لقن يف ٌةداَيِز وأ «ُهترّيَغ وأ ءئىنعم ريع مل نإو نيلقانلا ظافلأ

 و١



 باوص ُنَيَبُي ٍلالتعا نم كلذ ٌقحلَي امو ءضعب ىلع مهضعب
 وجرأ امك «مهيلعو هيلع هللا ةمحر كلام نع نيلقانلا نم بيِصُملا

 بسح اذه ريغ باتك يف ههجَو ىلع ًايَضَتُم كلذ ٌعمجأس ين أ

 .بينأ هيلإو تلكوت هيلع «هللاب ال يقيفوت امو . يتقاط

 كلام نع اهثيدح ركذ ىلع ترصتقا يتلا ةياورلا نأ تيأر مث

 نب نمحرلا دبع هللا دبع يبأ ةياور يه نوكت نأ ءهنع هللا يضر

 روهشم مساقلا نبا ّنأل «ميدقتلاب تاياوّرلا ٌرثآ يدنع يهو ءمساقلا

 ةيانعلا نسححو اهلوط عم ءهللا ةمحر كلام ٍةبْحص يف صاصتخالاب

 ماعلاو صاخلا كلذ فرع ؛هنع ذخألا يف هيلع راصتقالاو «هتعباتمل

 «نيّدلا يف عرولاو ملعلاب مهفلا نم مساقلا نبا يف ناك ام عم

 طلتخت نأ كلذب ٌصّلخَف . كلام ريغ نع لقنلا يف ريثكتلا نم هتمالسو

 لقن امنإو ءديناسألا هيلع لدبتت نأ ىئشخي نأو «تاياورلا ظافلأ هيلع

 . لقنلا يف ةمالسلا نم ظحلا رفاو وهف «ًاََّئَصُم ًاباتك

 اذإ :لوقي ينانكلا دمحم نب ةزمح مساقلا ابأ تعمس دقو

 هترضحبو «مساقلا نبا لاق ام لوقلاف ؛كلام نع سانلا فلتخا

 دحأ نم ًاريكن تعمس امف «نيلاحّرلا نمو هدلب لهأ نم ٌةعامج

 ىهتنا .«هملعبو ثيدحلاب ةيانع لهأ مهو ءمهنم

 نبا نع «ديعس نب نوُنْحُس نع ئورث ةخسنلا هذه ْنأ ركذ مث
 نبا هب ٌتْفصَو ام وحن ىلع ًاضيأ نونُحسو» :لاقو .مساقلا
 .«مساقلا

 :لاقف ةخسنلا هذه ىلإ اهب َلِصَتي يتلا هديناسأ ركذ مث

 دمحم وبأ :هذه مساقلا نبا ةياور هيلع انل تئرق نممف»

 ك/ا١ا



 نب ىسيع ىسوم يبأ نع انل تئرق «يبيجتلا ميشه يبأ نب هللا دبع

 ِءيش ريغ نونحُس نع «ناميلس يبأ نب دمحأ رفعج يبأو «نيكسم
 يبأ نع «يدنع وهف ئراقلا هب ينقبس (مايصلا باتك) لوأ نم ريسي

 .ةزاجإلا ليبس ىلع دمحم

 نب يلع نسحلا يبأ ىلع ًاضيأ ةياورلا هذه انل تئرفَو

 نب دمحأ نع اهرسأب «غابّدلاب فورعملا يدبعلا رورسم نب دمحم

 دمحأ عم اهنم ٍءيش يف ركذو ءديعس نب نونُحُس نع «ناميلس يبأ
 اذه رخآ (ةالصلا باتك) لوأ يف ليسي نب دمحم هعم ركذ «هريغو

 يف ليسي نبا ركذي ملو .ءةعمجلا ةالص ىف ًءاج ام ئضقنا باتكلا

 يفو (ةاكزلا باتك) يف دومحم نب ةلبج دمحأ عم ركذ نكلو «هريغ
 (ضرألا ءارك)و (ةاقاسملا)و (ةعفشلا باتك) يفو (عويبلا باتك)

 .دمحأ ةياور ريغل ةلباقملاب ةيانع ركذي ملو «(ضارقلا)و

 هذه يفو «تلبوق هبو يتخسن ٌتخسَن نسحلا يبأ باتك نمو
 يبتك لوصأ يف ْنّيَب كلذو «دمحم ىيبأ ةياور نع ديقّتلا ناك ةخسنلا

 اهنع انلباقف ءهتوم دعب دمحم يبأ لوصأ اندقف دق اًنكو ءاهيشاوحو

 نب ىسيع لوصأ تدجو مث «هبتك ىلع حيحصتلاب هنع ةروهشم ةخسنب
 (فاكتعالا)و (مايصلا باتك) :يه ةريسي ًابُتُك الإ .نيكسم

 (ةبرشألا)و (دودحلا)و (ءالولا)و (قتعلا)و (بتاكملا)و (عاضرلا)و

 «يبتك نم هقفاو ام اهنم دجو يذلاب لبوقف ؛«(ةماسقلا)و (لوقعلا)و
 معنو يبسح هللاو ءيدهج غلبم ناك كلذو ءًاحضاو ًانايب كلذ َنّيْبَو
 . ليكولا

 هتجّرَح ثيدح نم دجوت مل يتلا باوبألا هذه يف ناك امف

 نفي



 هتجرخ ىسيع بتك نم َدِجُر امب ًاضيأ لبوُت اميف ناك امو هُهنْنََب

 قرمُحب ًابوتكم باتكلا ٍضْرَع يف هفالخ تلعجو «َنيظْفَحَتُملا

 ءاهظفح يتلا ةياورلا هل َرّيُم نم ظْفحَتْملا نيقتيل هبحاص مسا هيلعو

 .«قيفوتلا يلو هللاو

 هذه مساقلا نبا ةياورب ٌلِصَتَي نأ همالك نم ٌرهظي :ُتْلُق

 : ةيتآلا قّرطلاب

 ىسوم يبأ نع «يبيجتلا ميشه نب هللا ديع دمحم وبأ : لوألا

 «نونخس نع «ناميلس يبأ دمحأ رفعج يبأو . نيكسم نب ىسيع

 .نونخس نع «ناميلس يبأ نب دمحأ نع «غابّدلا

 .ناميلس يبأ نب دمحأ نع «غابّدلا نسحلا يبأ نع :ثلاثلا

 يف دنسلا !ذهب مساقلا نبا نع ءنوئْحُس نع «ليسي نب دمحمو

 .(ةالصلا باتك)

 .ناميلس يبأ نب دمحأ نع «غابّدلا نسحلا يبأ نع :عبارلا
 ىوَر ءدنسلا اذهب مساقلا نبا نع «نونُحس نع ءدومحم نب ةلبجو

 .اهركذ قبس يتلا باوبألا ضعب

 مهمجارت هذهو .ةعبرأ ةياورلا هذه ٍةاَوَر نم انل لّصحتف

 :ةرجوُم
 ىلا١



 :ةملَس نب دمحم :لوألا

 يدارملا ةمطاف ىبأ نب هللا دبع نب ةملس نب دمحم :وهو

 .يرصملا ثراحلا وبأ مهالوم «يلمجلا

 («سروي نب دايزو ءمساقلا نباو ( بضو نبأ : نع ىوَر

 .ةعامجو بيلك نب هللا دبعو

 وبأو «هجام نباو .يئاسنلاو .دواد وبأو ءملسم :هنع ئورو

 نب دمحأ نب يلعو .يرمعلا يلع نب يلع نب نسحلاو «متاح

 .يدارملا ميهاربإ نب ميركلا دبعو «يرصملا َنالَع ناميلس

 .مهريغو .دواد يبأ نب ركب وبأو «يدنغابلاو « نايفس نب نسحلاو

 هركذ «ثيدحلا ىف ًاتبث ناك : : سسوي نب ديعس وبأ لاقو

 ةقث ناك :لاّقف هدنع نحنو ًاموي يئاسنلا

 . ًاهيقف ناك :يدنكلا رمع وبأ لاقو

 دمتعاو لا"هجام نسباو «دواد وبأو ءملسم :هكيدح جرخأ

 .«مساقلا نبا ةياور» نم «كلام أطومل» هتياور ىلع يئاسنلا

 يومألا فسوي نب دمحم نب نيكسم نب ثراحلا :يناثلا -

 .ه1 ةنس دلو «يرصملا

 «بهشأو ةئييغ نباو «بهو نباو ءمساقلا نبا :نع ُىوَر

 )١( ١تهذيب« 157:9.
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 . العي وبأو «ةبيش نب «بوقعيو .ىئاسنلاو «دوأد وبأ : هلعو

 .«نومأم ٌةَقْي' :هنع ىئاسنلا لاق

 .(ًاتبث ثيدحلا ىف ةقث ناك :بيطخلا لاقو

 . 32و50 ةنس ىفوُت . ًاليمج ًالوق لبنح نب دمحأ هيف لاقو

 وبأ «يمضهجلا يدزألا مهرد نب ديز نب دامح :كثلاثلا

 نبا لاق «مزاح نب ريرج لآ ئلوم «قرزألا يرصبلا ليعامسإ
 .ًاريرض ناك :ناّبِح نباو ءهيوَجْنَم

 نب زيزعلا دبعو «نيريس نب سنأو «ينانُبلا تباث :نع ىوَر
 ةرمج ىبأو .يشرقلا دايز نب دمحمو «لوحألا مصاعو « بهص

 .مهريغو «يعبضلا

 «ناطقلاو «ءبهو نباو .يىدهم نبأو .كرابملا نبا :هنعو

 .. هنم ربكأ وهو  يروثلاو . هنارقأ نم وهو  ةنييع نباو

 نب ملسمو ؛ هخويش داَدِع يف وهو  ةلّْبَع يبأ نب ميهاربإو
 ,ينيدملا نب يلعو .«برح نب ناميلسو .ءدّدَسمو ؛مراعو « ميهاربإ

 . '”ةبيتقو

 يماش هلصأ «يخونتلا بيبح نب ديعس نب نونخس :عبارلا -

 ةئس َنْلَو .مالسلا ديع همساو هل ٌبفل نوئحخسو» . صمجح نم

 .لولهبو «ةجراخ يبأك اهخياشم نع ناوريقلاب ملعلا لمخأ ه6

 . سرشأ نباأو :مناغ نباو «ناسح ىبأ نباو «دايز نب يلعو

 )١( «بيذهتلا» 7:/191,

 ) )0«بيذهتلا» :4.

 ل



 نباو ءمساقلا نبا : نم عمسو «ءرصمو زاجحلا ىلإ لحّرو

 نب صفحو .يدهم نباو «عيكوو «ةنييغ نباو .ءبهشأو ءبهو

 .نوراه نب ديزيو « ىسلايطلا دوأد ىبأو « ثايغ

 ءٌقحلا يف ةمارّصلاو .ءقداّصلا عرولاو «عرابلا هيقفلا :دحأل عمتجت

 هللا يف ٌفاخي ال عدبلا لهأ ىلع ًاديدش ناكو ءايندلا ىف ةداهّرلاو

 .مئال ةمول

 ملعلا ةسائر هيلإ تهتناف .برغملاو قرشلا ىف هتمامإ ترشتنا

 «ناوريقلا لهأ دمتعي اهيلعو «ةنّوَدُملا» فّئصو .«برغملا ىف

 ُمْلِع رشتنا هنعو ءدحأل لّصُْحَي مل ام باحصألا نم هل محو

 ُهْنِسَو نيتئمو نيثالثو عبرأ ةنس ءاضقلا ئّلوت .برغملا يف ِكلاَم

 ٌةَقِداَص ةمساح فقاوم هلو .ركشف ىلتباو « ربصف نحتما دقو

 . 815٠© ةنس يفوُت ءءاسؤرلاو ءارمألا عم

 ريغ ىلع اذه هرصتخم ىف «أطوملا» ىسباقلا َبَّثَر دقو ؛اذه

 كلام مامإلا اهيوري ىتلا َةدَتّْسُملا ثيداحألا عيمج ركذي مث خيشلا

 ْ . ةيعع ىلاعت هللأ ةمح ر

 ركذب اثدتبُم ءمجعملا فورح ىلع خويشلا ءامسأ بَتَر دقو

 نمب ئدتبي ملو «فيرشلا مسالا اذهب ًاكُرِبَت «دمحم :ةمسأ نم

 .(554) «كرادملا» فرصتب ها )١(
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 همسا نم كلام خويش يف سيل :لوقي امك هنأل ؛دمحأ همسا
 .دمحأ

 فورح بسحب نيبّتَرُم خويشلا ءامسأ ةيقب ركذ كلذ دعب مث
 ؛ًامسا ةياورلا يف هيلع دجَي مل ًافرح اّلِإ .لوألاف لّوألا مجعملا
 .هدعب يذلا فْرَحلا ىلع ٌهدجَي نم ركذيو «هناكم لحي

 .لوألاف لوألا مهنع ىوَر نيذلا نع هثيدح لجر لكل بّنرَو
 اذإو .«أطوملا»ب ملعلا باوبأ لُك يف دحاو لك ثيدح ئَضقَتو
 لّوألا باب يف هلعج ؛رثكأ وأ نالجر دحاو ٍدانسإ يف عمتجا

 هّبَنُي امنإو ءرخآ باب يف ُهَّدُعَي الو بابلا اذه يف ُهَدَعو ءمهنم
 .ملاسلا باب ىلإ ُهرتويَك ّةَلِع لوألل نوكي نأ اّلِإ ؛هيلع

 كرتو امهمتأ بتك ؛دحاو ٍداتسإب دحاو ثيدح رّركَت نإو
 .رخآلا

 هُماَظِنَو ُهبيترت ينبجعأف «صخلملا» ثيداحأ ٌتعّبتَت دقو
 ةدئافلا َّمُعَتِل انه هركذأو ,يتآلا نايبلا يف كلذ رصحب تمقو
 : لوقأف

 :همساو ىلاعت هللا همحر ٌكلام مامإلا مهنع ور نم ةلمج
 : ًايدح رشع انثاو ةئم مهعيمجل ءالجر رشع دحأ ءدمحم

 نب نمحرلا دبع نب دمحم «ردكنملا نب دمحم ؛باهش نبا
 نب ركب يبأ نب دمحم «ةعصعص يبأ نب هللا دبع نب دمحم «لفون
 يبأ نب دمحم هَناَّبَح نب ىيحي نب دمحم «ةرامُع نب دمحم «مزح

 نب ورمع نب دمحم ءَةَلَحْلَح نب ورمع نب دمحم .«ىفقثلا ركب
 .ملسم نب دمحم ريبزلا وبأ .ةمقلع
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 : ًائيدح نورشعو ةعست مهعيمجل هس :«فلألا» فرح ىفو

 يبأ نب ليعامسإ .صاقو يبأ نب دعس نب دمحم نب ليعامسإ

 ةميمت يبأ نب بويأ ءةحلط يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ ؛ميكح

 .نمحرلا دبع نب ٌءالعلا ءصاقو يبأ نب دعس لوم بيبح نب بويأ

 .يليذلا ديز نب روث :وهو ء«دحاو ثيدح هل ٌدحاَو :«ءاثلا» يفو

 نب دمحم نب رفعج :وهو «ثيداحأ ةسمخ هل دحاو :«ميجلا»

 . نسحلا يلع

 نب ديمحو «ليوطلا ديمحل «ثيداحأ ةعبس امهل نانثا :«ءاحلا»

 .يكملا سيق

 .نمحرلا دبع نب بيبخ :وهو «ناثيدح هل دحاو :«ءاخلا»

 .نيّصحلا نب دواد :وهو «ثيداحأ ةثالث هل دحاو :«لادلا»

 يبأ نب ةعيبر :وهو «ثيداحأ ةسمخ هل دحاو :«ءارلا»

 نمحرلا دبع

 نب ديز :ًائثيدح نورشعو ةعبرأ مهعيمجل «ةئالث :«ياّرلا»

 .دعس نب دايزو «حابر نب ديزو ءملسأ

 نب ديعس :ًاثيدح نوعبرأو دحاو مهعيمجل ؛ةتس :«نيسلا)»

 نب ديعسو «مزاح وبأ رانئيد نب ةملس ؛ «ةرججع نب بعك نب قاحسإ

 ءركب يبأ ئلوم ُيِمَّس رضنلا وبأ ملاسو ءيرّبْقَملا ديعس يبأ

 . حلاص يبأ نب ليهسو

 نب هللا دبع نب كيرش :وهو ءدحاو ثيدح هل دحاو :«نيشلا»

 .رمن يبأ
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 ءميلس نب ناوفص :ثيداحأ ةسمخ مهعيمجل «ةثالث :؛داّصلا»

 .حلفا نب لوم يفيصو .ناسيك نب حلاصو

 .ديعس نب ةرمض :وهو ءدحاو ثيدح هل دحاو :(داّضلا»

 كلملا دبع نب ةحلط :وهو ءدحاو ثيدح هل دحاو :4«ءاطلا»

 .ىليألا

 : ًاثيدح نورشعو ةعبسو ةئم مهعيمجل «رشع ةعبس : 2نيعْلا)

 نب هللا دبعو ؛ةلاوط وبأ نمحرلا دبع نب هللا دبعو ءرانيد نب هللا دبع

 نب هللا دبعو «دانزلا وبأ ناوكذ نب هللا دبعو ءمزح نب ركب يبأ
 نب هللا ديبعو «لضفلا نب هللا دبعو «ءنايفس نب دوسألا ئلوم ديزي
 ركب يبأ نب دمحم نب مساقلا نب نمحرلا دبعو «نمحرلا دبع

 «يرزجلا كلام نب ميركلا دبعو «يراصنألا ديعس نب هبر دبعو
 ورمعو «ينزاملا ىيحي نب ورمعو «ريبزلا نب هللا دبع نب رماعو

 .ةمقلع يبأ نب د ةمقلعو «بلطملا لولوم

 .ابهو نب نطق :وهو «دحاو ثيدح هل دحاو :«فاّقلا»

 همسا نم ىوس «ثيداحأ ةنس مهعيمجل .ةسمخح :(ميملا»

 يبأ نب ىسوم 'ةرسيم نب ىسوم ةبقع نب ىسوم :مّدقَت دقف دمحم

 .ميرم يبأ نب ملسم «ناميلس نب ةمرخم ؛«ميمت

 وبأو «عفان :ًاثيدح نوعبسو ةتس مهعيمجل ٌةثالث :«نونلا»

 .ريجملا هللا دبع نب ميعنو .عفان همساو «كلام نب ليهس
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 ةورع نب ماشه :ًاثيدح نوثالثو مهل ٌةثالَم :«غءاهلا»

 . ناسيك نب بهو وهو «دحاو ثتيدح هل لحاو :(«واولا»

 ديعس نب ىيحي :ًاثيدح نوثالثو ةسمخ مهل ٌةعبَس :؟ءايلا»

 «تامور نب ديزيو .«. سامح نب سنوي نب فسويو «يراصنألا

 «ةفيصخ نب ديزيو «طيسق نب هللا دبع نب ديزيو ءداهلا نب ديزيو

 نب ركب وبأ :ثيداحأ ةعبرأ مهل ءٌّةئاَلَت هتينكب رهتشا نم
 نب ىليل وبأو ,عفان نب ركب وبأو «باطخلا نمحرلا دبع نب رمع

 . لهس نب نمحرلا دبع نب هللا دبع

 .نيعضوم ىف ناثيدح ٌةقثلا : همسي مل نم

 هنع ئوَر نمم «صخلملا» ةلمجب يف عقو نم عيمج ٌدلعُف

 ةئم سمخ هيف مهعيمجل «ًالجر نونامث :ىلاعت هللا همحر كلام

 .ًاثيدح رشع ةعستو

 (دمحأ دنسم»و ««يمرادلا»و ءّوَتّسلا بتكلا يف ام ُتعّبتَت دقو

 ««يئاسنلا ننس» يف اّلِإ ًائيش هل ُتدجو امف ءمساقلا نبا ةياور نم

 .ًاريثك مساقلا نبا ةياور ىلع «أطوملا» ثيدح ىف دمتعا هّنإف

 .ًادحاو ًادحاو باتكلا باوبأ 0 يف اهنطاوم تثترصخحاو

 :هل ةّصالخ كيلإو

 : قرط ثالث نم مساقلا نباب ٌّلِصَتَي يئاسنلا َّنأ :ًالوأ

 ١ - مساقلا نبأ نع . ةملس نب دمحم نع : يئاسنلا .
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 . مساقلا نبا نع «نيكسم نب ثراحلا نع : ىئاسنلا  ؟

 نع ؛دامح نع «يبرع نب بيبح نب ىيحي نع : يئاسنلا - '”

 هللا همحر ِكلام نع «مساقلا نبا نع ئور يئاسنلا َّنأ :ًايناث
 .طقف ثيداحأ ةرشعو ثيدح ةئم ىلاعت
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 «يبدعقلا ةباور»

 : اهبحاص

 يثراحلا بنْعَف نب ةملسَم نب هللا دبع «نمحرلا دبع وبأ :وه
 هلصأ ناك ءهّدج ىلإ ةبسي  نيعلا نوكسو فاقلا حتفب  يبنعقلا
 .ه٠1١ ةنس َدَلَو «ةرصبلا نكسو ةنيدملا نم

 نيرشع هُنمِزَلا :لاقو ىلاعت هللا همحر كلام مامإلا نع ذخأو

 . "”(أطوملا» هيلع ٌتأرَق ىتح ةنس

 .ثيللاو ءةبعشو ءهيبأو ءبئذ يبأ نبا :نع ذخأو

 .نيدامحلاو

 هنع جرخأو «دواد وبأو «متاح وبأو «ةعرز وبأ : ةنع ىورَو

 . ملسمو «يراخبلا

 امل كلام هنع لاقو .لادبألا نم َدُعَو ,«تاوعّدلا باجُم ناكو

 . هيلع مّلسَق ماقف ««هيلع ٌمَلَسُن ضرألا لهأ ريخ ىلإ انب اوموق» : َمَِق

 ام قيقحتل هن هتمدقم نم (1؟ص) شمام يف يكرت ديجملا دبع ذاتسألا ركذ 012(

 .«ةنس نيئالث كلام ىلإ تفلتختا» : لوقي
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 .(هنم ىنيع ىف لجأ ٍدحأ نع ٌتبتك ام :ةعْرُز وبأ لاقو

 عشخأ تيأر ام١ :لاقو .؛ةَجُح ٌةَقُث ٌيرصَب» :متاح وبأ لاقو
 . (هنم

 :لاق .«ريناند نم كاذ ءَّرُذ نم كاذ» :هيف نيعم نبا لاقو
 .(بحت امك تاقث هتوخإو)»

 :ةرم لاقو .؟نعمو وه «كلام ىف سانلا تبثأ» :لاقو

 . «ىبنعقلا مهتبثأ»

 .«فراع حلاص َلَجَر وه» :يفوكلا لاقو

 ٌدحأ تيبلا اذهب فوطَي ام لاقي» :روصنم نب ديعس لاقو
 «كلام باحصأ نم ءاهقفلا ىف دولعم وهو .يبنعقلا نم لضفأ

 .«ًاريثك كلام نع ْىَوَرَو
 2# ع ا م ع - ءلاس -.

 باس للا كد ل

 . اةجح هقي يرصب

 . قب ' دمحأ لاقو

 لإ ؛هللا هملعب ديري ًادحأ تيأر ام» :قاحسإ نب نوراه لاقو
 . ؟ىبنعقلا

 هيلع كلام أرق «ءحلاص لجر ءٌهقْي يرصَب» :يلٌجِعلا لاقو
 .«يقابلا فصنلا كلام ىلع وه أرقو .(؛أطوملا» فصن

 ال ناكو ََفَّسَفَتُملا نم ناك :«تاقثلا» ىف ناّبِح نبا لاقو
 ناكو .ثيدحلا ىف نينقتملا دحأ نم ناكو «ليللاب الإ ْثْدَحُي

 م١



 نب هللا دبع قوف يبنعقلا :يئاسنلا لاق» :ينطقرادلا لاقو

 .«أطوملا» ىف فسوي

 أ ال :لاقف هنع ينيدملا نبا لئُس» :مكاحلا لاقو
 . '7(ىبنعقلا ىلع ًادحأ «ًأطوملا»

 «تاياورلا ربكأ يبنعقلا ةياور َّنأب "”بيطخلا حّرَص دقو

 ."”يئالعلا نيّدلا حالص ظفاحلا كلذكو

 2: ع مق

 ةهاور نم مده

 ىف هيلع ِنامْدَقُي ال ىنيدملا نباو ءنيعم نبا ناك دقو

 ] .' ”ادحأ «أطوملا»

 نب هللا دبع :«أطوملا» ىف سانلا ٌتبثأ» : لبنح نب دمحأ لاقو

 .«هدعب ىسيئتلا فسوي نب هللا دبعو «ئبنعقلا ةملسُم

 ىئاسنلاو «ىنيدملا نبا قلطأ اذكهو» :رجح نبا ظفاحلا لاق

 .('*”(أطوملا» ىف سانلا ٌتبثأ ىبنعقلا نأ

 يبنعقلا ةياور

 نب نمحرلا دبع مساقلا وبأ اهيلع دمتعا يتلا يه ةياورلا هذهو

 تاياور فالتخا نايب ىف هفْنَص يذلا هباتك ىف ىقفاغلا هللا دبع

 بيذهت) ”:١98. «ءابيرغملا ةعبط ««كرادملا بيترت» :ىف هتمجرت رظنا )١(

 .(177) «جابيدلا» 279:5 «بيذهتلا
 ٠١9:1١, «بيردتلا» (؟)

 .«ريونتلا» «ىطويسلا ةمدقم ()

 1 «بيذهتلا» (:4)

 .؟ريونتلا ةمدقم» (0)
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 يف هيلع مالكلا مّدقَت دقو .«أطوملا دنسم» :ةامسأو ««أطوملا»

 «كلام نع ىبنعقلا هاور امب , ٍءيش لك لبق ْمَتِهَي هنأ : هتقيرطو

 نم هفِلاَخي ام هدعب نيب ًالصأ هلعجيو .هيلإ هذئسب هركذيف

 نع ركذي لب ءطقف يبنعقلا هاور ام ىلع رصتقي ال وه مث
 ىلإ ريشُي هنكلو «يبنعقلا ريغ ىلإ هدنسب يبنعقلا هوري مل ام ِكلام
 .«يبنعقلا نع ثيدحلا اذه سيل» :هلوقب اذه

 ؛يبنعقلا ةياور ىلع فقي نأ ديري نم نكمي ؛كلذلو
 ىلع ًارِصَتْقُم «يقفاغلا قيرط نع باتكلا اذه نم ةلماك اهديرجت
 , 7 انآلاو ثيداحألا

 مامإلا ةياور نم ةعطقل هقيقحت ةمدقم يف يكرت ديجملا دبع ذاتسألا قلع )١(
  :هلوقب هفارتعا عم «ناكمب ةبوعصلا نم ديرجتلا اذه َّنأ :هلمجم ام «يبنعقلا
 «كلاسملا راونأ) بحاص «أطوملا» تاياور يف صتخملا ثحابلل ادب دقوا
 «ةفلتخملا «أطوملا» تاياورب ريبخلا وهو :لاق نأ ىلإ ...يولع نب دمحم
 لغتشم ىلع بعصي ام لهف .ئهتنا 2... .اهنيب ةنراقملا نف يف صتخملا

 !؟وه هفارتعاب «ًأطوملا» تايادر ريبخ صتخم ىلع ًامكح نوكي .«بتكلا جارخإب
 «ةيوسحم ريغ ةفزاجم و أ ءغارف نم هلوق نكي مل يولع نب دمحم ديسلا ةمالعأف
 «أطوملا» تاياورل نيداجلا نيسرادلاو نيمتهملا لئاوأ نم وهو كلذ نوكي فيك
 يتلا ةمهملا هذهب همايق نود تلاح ؛سوردلاو ةوعدلاب هلغاشم نكل ؛هثيداحأو
 ةعساو ةمحر هللا همحر هيلع َلّصحَت امف «ةسرامملاو ةربخلا عق داو نم اهرهظأ

 الو ةمولعم ةريغ تناك «هتاياورو أطوملاب قلعتي ام لكل ةيطخ رداصم نم
 عبتت نم هب ماق امف . .تقولا كلذ يف نيمتهملاو ملعلا ةبلط يديأ يف ةلوادتم
 ديجملا دبع ذاتسألا اهفصو يتلاو ىيحي مامإلا ةياور عم يبنعقلا مامإلا ةياورل
 - مامإلا يبنعقلا مامإلا هيف فلاخ وأ داز امع «ةقيقد ٌةلثمأ اهنأب (77/ص) شماه
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 3 ”يبنعقلا ةياور نم ةعطق سسوم يف ٌتدَجَو لفو ؛ءاذه

 اهفصَو انه ركذأو ءهذه يتلاسرل ئربكلا بساكملا نم تناكف

 : اهتلاحو

 رادب «باهولا دبع ينسح نسح ةبتكم نم ٌةدرْفُم ةعطق يه
 :ءازجألا ىلع لمتشت )١8579(« مقر سنوتب ةينطولا بتكلا

 بتكلا ٌمضتو .سماخلاو «عبارلاو «ءثلاثلاو «يناثلاو «لوألا

 : ةيتالا

 ءلاجحلا) 22«؛فاكتعالا» .«مايصلا) فةالصلا» .«ةراهطلا»

 .«عويبلا» نم ابابو
 ءًاروطسم 7١ اهقاروأ «هالها ةنس قشمدب يماش طخب تبتك

 :يهو اهبّتُك باوبأ ضعبب ةليلق ٌصاقنأ اهب ًارطس )١7( ةحفص ّلُك
 ءوضولا باب» ء«ءوضولل روهطلا باب» .(ةالصلا ِتوُقُو باتك) لوأ

 نميف باب» ««ةلبقلا لابقتسا يف ةصخرلا باب» .«جرفلا سم نم
 يف ءاج ام باب» .«رقبلا ةقدص باب» ««ةعمجلا موي ةعكر كردأ

 ام باتك) .«رهاظتي وأ أطخ لتقي يذلا مايص باب» :«لالهلا ةيؤر
 . (ردقلا ةليل يف ءاج

 : اهرخآ ىف ءاجو
 و

 هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا لولصو « هلل دمحلا)»

 ىرجم يف بصي «ةتسلا حاحصلا باحصأ هدمتعاو هب درفنا ام مث «ىيحي -

 يبنعقلا مامإلا ةياور ديرجت ىلع ىلاعت هللا همحر ةمالعلا ديسلا ةردقم دييأت

 .ملعأ هللاو «هتاياور عبتتو يقفاغلل «أطوملا دنسم» لالخ نم

 ةياورلا عبط ًاضيأ ةصقان ةيرهزأ ةخسنو «ةياورلا هذه نم ةعطقلا هذه نعو )١(

 .توريب «يمالسإلا برغلا راد نع تردصو ؛يكرت ديجملا دبع ذاتسألا
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 نب دمحم دمحأ ىبأ نب دمحأ '”رمع ىبأ نب دمحم دي ىلع .ملسو

 ةعبس ماع «مظعملا ناضمر رهش يف كلذو «هللا هقْفَو ءمساقلا يبأ

 اهمقر .ىلاعت هللا اهسرح قشمد ةئنيدمب ةئم عبسو نيمسخو

(259). 

 ع 0” 31 ل
 : مهمجارتو ةخسنلا ةاور

 :ةثالث مهتدجوف «يبنعقلا نع ةخسّنلا هذه َةاوُر ثتعّبتت دقو

 . يدادغبلا سراف نب دمحأ نب دمحم

 «زازيلا يدادغبلا هيودنع نب ميهاأربإ نب هّلبأ دبع نب دمحعم

 ظ .ركب وبأ
 .بوقعي وبأ «يبرحلا نوميم نب نسحلا نب قاحسإ

 نب دمحم ركب ىبأ :. نم عسصس و . ها" ةنس دلو .يدادغبلا

 نب يلع يبأو «يعفاشلا ركب يبأو .شاقنلا دايز نب نسحلا

 .دالخ نس فسوي سس دمحأو «فاوّصلا

 «ناسأرخو .ء.سرافو .ةرصبلا ىلإ ثيدحلا بلط ىف رفاسو

 ًاروهشم «ةقثو ةنامأو ةفرعمو ٍظْفِح اذ ناكو ءعمجو ريثكلا بتكو

 . حالصلاب

 .- (7(دادغب خيرات بحاص - بيطخلاو «يربطلا نسحلا

 .؛واو» ةدايزب (...دمحأو ورمع يبأ ...» :«ةعوبطملا» يف )١(

 ,"ه؟:١ (؟)

 ؟ ١5



 .هيودبع نب ميهاربإ نب هللا دبع نب دمحم وهف :يناثلا امأو -
 ءدادغبب نكسو 27١ ةنس دلو «يعفاشلاب فورعملا زازبلا ركب وبأ

 «قرزألا جرفلا نب دمحمو ؛«يرمسلا يمهجلا نب دمحم :عمسو
 هللا ديبع نب دمحأو «ىعمسملا دادش نب دمحمو «ىيشاقرلا ةبالق ايأو
 .يكاطنألا ديلولا ابأو .«ينئادملا حور نب هللا دبعو .يسرنلا

 .مهريغو

 ًاباوبأ عمج .ءفينصُّتلا نسحح ثيدحلا ريثك ًاتْبُث ٌةَقُث ناكو
 لئاضف اوركذي نأ سانلا دادغبب مليّدلا تعنُم املو ءًاخويشو
 ةمجرتلا بحاص ناك ؛دجاسملا ىلع فلّسلا ّبَّس تبتكو «ةباحصلا
 هدلجسم يفو ؛ةنيدملا عماج يف لئاضفلا ًالمإ تقولا كلذ يف دمعتي
 ب هَدُعَيَو ؛ةبْسِح كلذ لعفيو ءماشلا بابب

 وبأو ءناطقلا لضفلا نباو .ءهيوقزر نبا :هذيمالت نمو

 ©7065 ةنس تام .سراوفلا يبأ نب دمحمو ءرذنملا نب مساقلا

 يبرحلا بوقعي وبأ «نسحلا نب قاحسإ وهف :ثلاثلا امأو

 نب ةذوّمو ءملسم نب نافعو «يزورملا دمحم نب نيسحلا عمس
 «يبنعقلاو ءصفح نب يمرحو «يمرضحلا قاحسإ نب دمحأو ؛ةفيلخ
 .مهريغو «نيكد نب لضفلاو ؛يشرقلا ةرم نب ديعس نب نامثعو

 ركب وبأو ءدلشخم نب دمحمو .ءدعاص نب ىيحي :هنعو

 . عناق نب يقابلا دبعو فاشل
 بذكلا َّنأ ول» :لاقو يبرحلا ميهاربإو ؛ينطقرادلا ُهَقْنَو

 )١( بيطخلل «دادغب خيرات” 505:9,

 لح



 .2'ه184 ةنس يفوُتو .«قاحسإ بذك ام ؛ٌُلالَح

 :امهنيب تدجوف «ىبحي ةياور»ب اهتلباق دقو

 ءطقف ظفللا فالتخا وأ «ثيداحألا ضعب ةدايزب ًافالتخا

 نم هريغو «ىلاعت هللا همحر ُِكلامل ئواتفو لاوقأ ةدايز وأ

 .نيعباتلا

 : لاَتم

 ابأ لأس هنأ ةملَس ّمَأ ئلوم - عفار نب هللا دبع نع ١

 ؟ةالصلا تقو نع هنع هللا يضر ةريره
 اذإ رهظلا ْلَص كربخأ انأ :هنع هللا يضر ةريره وبأ لاقف

 اذإ برغملاو ءَكْيَلْتِم َكّلِظ ناك اذإ رصعلاو «كلثم َكّلظ ناك

 .ليللا ثلث نيبو كنيب ام ءاشعلاو ءسمشلا تبرغ

 نإف» :انه يبنعقلا داز نكل .يبنعقلاو «"”ىيحي :هاور اذه

 ْ .«كنيع تمان الف ؛ليللا فصن ىلإ تمي

 نميف :كلام لاق» :يبنعقلا داز .(تقولا عماج باب)  ؟

 يف وهو جرخ اذإ :لاق ءهلهأ يف وهو تقولا هكردأف ًارفس دارأ

 نكي ملو تقولا بهذ دقو جرخ اذإو ءرفاسملا ةالص ئَلَص تقولا

 ام ردق ىلع يضقي امنإ هنأل ءرضحلا ةالص َّلَصْيْلَف ؛هلهأ ىف ْنَّلَص

 ْ . «هيلع بجو

 :لاق ركب وبأ انربخأ :(ءوضولا هيف بجي ال ام باب) * 

 ام «بيطخلل دادغب خيرات» 2

 .(ةالصلا توقو باب) «أطوملا» (؟)

 لح



 َّنأ :عفان نع «كلام نع «يبنعقلا ينئّدَح :لاق قاحسإ ينئّدح
 يّلَصُي مث ءدعاق وهو ماني ناك ءامهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع
 .ها . ؛اضوتي الو

 الو .««ىيحي ةياور» ىف سيل ظفللا اذهب ثيدحلا اذه :ْتْلُق
 ءرخآ ظفلب ىيحي دنع درو دقو ( يبنعقلا دنع لب !!(دمجم ةياور)

 . حيحَص ثيدَح وهو

 :لاق» :هرخآ يف َءاج :(ةبانجلا لسغ يف عماج باب) 5
 .«؟هب لئْضَوَتي له ؛ضئاحلاو بْنُجلا لّضَف نع كلام لئثسو

 .«هب ْأَضوُيلَف ءمعن :لاق

 .«ىيحي ةياور» يف سيلو يبنعقلا دنع اذه

 مل هل خويش نع «كلام نع تاياورب يبنعقلا درفنا كلذكو

 .يلهذلا كلملا دبع نب ةحلط :مهنم ءًائيش مهنع ِكلامل ىبحي وري

 : ثيداحألا نم يبنعقلا ةياور هب تدرفنا اممو

 هيبأ نع ءرمع نب هللا دبع نب ملاس نع ء«باهش نبا نع ١

 .ثيدحلا 1... ىداني الالب َّنإ١ : ًاعوفرم هنع هللأ ىضر

 الف ««ىيحي ةياور» عم أطوملل «دمحم ةياور» ةنراقمل ٌنايب لاثملا اذه يف )١(
 نيب اهلمع هنأ ىلاعت هللا همحر ةمالعلا ديسلا ركذ يتلا ةنراقملا نأ ولخي

 اهب حرصي مل رخأ تاياور عم اهارجأ دق «ىيحي ةياوراو «يبنعقلا ةياورا

 اهنوكل «ىيحي ةياوراب ترصح ةنراقملا َّنأ وأ ؛ةلاطإلا ةيشخ انه ىوس
 نم هنإ ديجملا دبع ذاتسألا لوقف .ةيكلاملا ئدل اهيلع دمتعملاو ةرهتشملا

 .لوقلا ةلفان نم ؟ىيحي ةياور» ريغ عم ةلثمألا ةنراقم ديفملا

 ه ١



 . مّدَقَت لقو :ًالسرُم هيورب هريغو : ًادنسُم هتياورب ىبنعقلا درفنا

 ءاهنع هللا ىضر ةشئاغ نع «هيبأ نع .ةورع نب ماشه نع 5 ؟

 .«اوّلمَت ىتح َلَمَي ال هللا َّنإ» : ًاعوفرم

 دقو «عطقنم رخآ ٍدنسب ِهيورَي هريغو ءدنّسلا اذهب يبنعقلا درفنا

 :لاق يثيللا دقاو ىبأ نع «نانس نع «باهش نبا نع

 . هيلع مالكلا ىتأيس «ثيدحلا «(. . . طاونأ تاأذ مهل امك « طاونأ

 ه2 . 8 َ

 امنإ .ميرم نب ىسيع ّيرطأ امك ينورطت 2 :ملسو هيلع هلثأ ىلص

 .«هلوسرو هللا دبع :اولوقف ءّدبَع انأ

 .هيلع مالكلا يتأيسو «يبنعقلا هب درفت ثيدحلا اذه

 ةتسلا بتُكلا باحصأ دامتعاب ءًاضيأ ةياورلا هذه زاتمتو

 :نايبلا اذه ىف هتيصقتساو كلذ ُتعَبَتَت دقو ءاهيلع

 «يراخبلا : كلام نع «أطوملل» هتياور يبنعقلا نع جرخأ

 .يمرادلاو «يئاسنلاو «يلذمرتلاو «دواد وبأو (ملسمو

 ام ٌتيصحأ دقو «ةطساو الب هنع يوري وهف :يراخبلا اًمأف

 .ثيداحأ ةسمخو ةئم غلبي هتدجوف .هنع هاور

 أم رادّمقمو ءًاضيأ ةطساو الب هئع يوري وهف :ملسم امأو

 .ثيداحأ ةعست :هتياور نم ةجرخأ

 ل



 جرخأ دقو «كلذك ةطساو الب هنع يوري وهف :دواد وبأ امأو

 .ًاثيدح نيعبرأو نيتثم :هتياور نم

 ءنسحلا نب دمحأ :ةطساوب هنع يوري وهف :يذمرتلا امأو

 . يبنعقلا نع «مازح نب ىسومو

 .ثيداحأ ةعبرأ هتياور نم جرخأ دقو

 ءروصنم نب ورمع :ةطساوب هنع يوري وهف : يئاسنلا امأو

 . ثيداحأ ةثالث

 .ثيداحأ ةسمحخ ةطساو الب هنع يوري هنإف : يمرادلا امأ

 ىلع ترصتقا دقو «يدنع هللا دمحب ًاظوفحم هّلُك اذه ُنايَبو
 .ًاراصتخا انه كلذ ىلإ ةراشإلا

 .دمحأ الو .هجام نبأ : هل جرخاب ملو

 لا١5



 ا 0" اخلا لصفلا 2 ها م 0

 «ديعَس نب ديوس ةّياور»

 :اهبحاص

 دمحم وبأ «ءيورهلا لهس نب ديعس نب ديوس :وه
 ٌبسُنُف تارفلا ىلع دلب «ةثيدحلا نكس «يرابنألا (7يئائّدَحلا

 . اهيلإ

 .يجنزلا دلاخ نب ملسمو «ةرسيم نب صفحو «كلام :نع ور

 .ناميلس نب رمتعمو ءرهسُم نب يلعو «ةنييع نباو ءديز نب دامحو

 .متاح وبأو .«ةعرز وبأو ءهجام نباو ءملسم :هنع ئورو

 ] .دلخم نب يقبو «ةبيش نب بوقعيو
 ديوس ثيداحأ يل ىلع ٌتضرع» :دمحأ نب هللا دبع لاق

 ةقث :لاق وأ .حلاص هنإف ءاهلك اهبتكأ :لاقف

 هيلع يقتني دمحأ ناكو ءظافححلا نم ناك» :يوغبلا لاقو

 .«هنم ناعمسيف هيدلول

 .«هثيدح نم سيل ام نقلي «يومَع دق ناك» :يراخبلا لاقو

 :هل تلقف ءهيف لوقلا ٌءيسُي ةعرز ابأ تيأر» : يعذربلا لاقو

 ؟هلاح شيإف

 )١( «بيذهت) 1:5!109.
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 امأف ءاهنم بتكأف هلوصأ عبتتأ تلكو ٌحاَحِصُف 4 امأ :لاق

 .(الف ؛هظفح نم ثّدح اذإ

 كلام نع ىوَر .ةريثك ثيداحأ ديوسلو)») :رجح نبأ لاق

 .كلام ىف تفعضف ءطئاح فلخ هعمس هّنِإ :لاقيو ء«أطوملا»

 ىف ٌقودَص هنأ «- '”بيرقتلا» ىف امك هيف لوقلا ةصالخو
 نبا هيف شحفأو .هثيدح نم سيل ام ُنَقَلُي راصف َِمَع هنأ الإ ( هسفن

 ريق ا ع

 :أطوملل هتياور -

 تاظوفحم نم يضصو .ةياورلا هذه نسم ةخسنب تثرفظ دقو

 يف ءازجأ ةعبس يف عقتو 2075١ ثيدح) قشمدب ةيرهاظلا ةبتكملا

 ."'مس17١ ا> ١5 هسايقو ءةقرو ١١5 هقاروأ ءدحاو دلجم

 نب زيزعلا دبع نب دمحم نب دمحأ ركب وبأ :ديوس نع هاور دقو
 يبأ بحاص زازبلا هللا دبع نب بيرغ نب دمحم هنع «ءاشولا دعجلا

 نب ديعس نب ميهاربإ نب رمع بلاط وبأ خيشلا هنعو ءدهاجم نب ركب
 عست ةنس رخآلا عيبر يف يعفاشلا هيقفلا يرهزلا دمحم نب ميهاربإ

 يلاعملا وبأ ةقثلا خيشلا :لوألا :نانثا هنعو ءةئم عبرأو نيرشعو

 دعس وبأ خيشلا :يناثلاو .لاَقَبلا ميهاربإ نب دادش نب تباث

 .يدسألا رهاقلا دبع نب كلملا دبع نب دمحم

 اة عا ا(بيرفتال 01(

 هذه تعبط «ءايكرتب عماج يِنَي تاطوطخم نم ةخسنو ءةخسنلا هذه نع 23

 . كاوريب .ىمالسإلا برغلا راد نع ثكردصو «ةياورلا

 ل



 :تدجوف «ىيحي نب ىيحي ةياور ىلع ةقاطلا بسحب اهتلباقو

 ةياورلا يف تسيل ثيداحأ تنّمضت امهنم َدَلُك َّنأ :ًالوأ

 .ةدايز رثكأ «ىيحي نب ىيحي ةياور» َّنأ ريغ ءئرخألا

 ًالثمف ءريخأتلاو ميدقتلاب امهنيب بْثُكلا بيترت فالتخا :ًايناث

 يفو «(حاكنلا باتك) ىلع (ةيضقألا باتك) مّدق «ديوس ةياور» يف

 .(ةيضقألا) ىلع (حاكتلا) مّدَق «ىبحي ةياور»

 رهظي امك ريخأتلاو ميدقتلاب باوبألا بيترت فالتخا :ًاثلا

 نم زوجي ال ام باب»و .«ةرافكلا هيف بجت ال ام باب» ىف كلذ

 «يناثلا لبق لوألا «ديوس ةياور» يف ءاجف .؟هللا ةيصعم يف روذنلا

 ًاضيأ كلذ رهظي امكو .لوألا لبق يناثلا «ىيحي ةياور» ىف َءاجو

 يف ءاج ام باباب اهمتخ ٌديوسف «هتخسن امهنم ّلُك هب متت اميف
 هللا ىلص يبنلا ءامسأ باب»ب اهمتخ ىيحيو «؛ةلمرألاو ميتيلا لام

 ] .(ملسو هيلع

 نب ىبحي ركذيف ءبُتكلا تحت باوبألا فينصت فالتخا :ًاعبار
 باتك تحت ٌديَوُس هركذيو .باتكلا اذه تحت بابلا اذه ىيحي

 حاكن نع يهنلا باب» يف عقو امك ةبسانملا دوجو عم نكل «رخآ

 يف ىيحي هركذو .(حاكنلا باتك) يف ديوس هركذ ذإ «(مرُحُملا

 .(جحلا باتك)
 ركذيف «باوبألا تحت ثيداحألا فينصت فالتخا :ًاسماخ

 باب تحت ديوس هركذيو «بابلا اذه تحت ثيدحلا اذه ىيحي

 ةشئاع ثيدح يف عقو امك ةبسانملا دوجو عم نكل ءرخآ

 ذإ .'َيَح وهو هرسكك ءأتيم ملسملا مظَع ٌرسك» :اهنع هللا يضر
 "و



 يف ىيحي هركذو ««ةبيصملا باوث يف َءاج ام باب» يف ديوس هركذ
 .(ءافتخالا يف ًءاج ام باب»

 نب رمع نب ليعامسإ خيشلا :ةعمَّس لدقف «ٌتاعامس هيلعو

 ْمَأ ةدابعلا ةحلاصلا ةخيشلاو «يفنحلا وكليمد نب دمحمو ءريثك

 لامكلا نب دمحأ نيدلا لامك مامإلا خيشلا تنب بنيز هللا دبع

 ظفاحلا ملاعلا مامإلا خيشلاو .ءيسدقملا دحاولا دبع نب ميحرلا دبع

 . مهريغو ء« يسدقملا

 ضعب قيرط نع كلام ثيدح يلاوع هيف ٍءزجب ترِفظ دقو
 دمحم نب رمع ةمالعلا ةعمج  ةياورلا هله اهتلمج نمو  تاياورلا

 . ةئم تسو نيرشعو

 ىف طقف ناثيدح ىهو .ديعس نب ديوس اهبحاص ىلإ اهدنسأو

 كلام مامإلا نع هتياور يف ىيحي ًاضيأ اهاور «باتكلا لصأ

 .ٌةلِصّتم ًةدنسُم ةحيحص

 : ةياورلا هذه هب تدرفنا اممو ؛!ذه

 :هنع هللا ىضر ةمامأ ىبأ نع ءركب ىبأ نب هللا دبع نع ١
 .ٍضوُيَر ةلسلسب دجسملا يف طبترا هنأ

 ناك :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع «هيبأ نع ماشه  ؟

 . عراكألاو سوؤؤرلا نم ىتح ؛ انءاظحأ انيلإ ثعبي باطخلا نب رمع

 باطخلا نب رمح نأ :نيلحرلا دبع نب ورمع نع - 7
 ؟.ذ



 .همايص ىلإ الو ٍدحأ ةالص ىلإ اورظنت ال :لاق هنع هللا يضر

 .ٌقدَص ْثدَح اذإ نم ىلإ اورظنا نكلو

 ةشئاع دنع تناك ةأرما نأ هغلب هنأ :ديعس نب ىيحي نع  ؛

 .ثيدحلا ...ةنجلا نركذف ءةوسن يف اهنع هللا يضر

 .ليصفتلاب اهيلع مالكلا يتأيس اهلك

 دامتعا ئدم ىلع فّرعتأل مات ِءارقتساب ةتّسلا بتكلا ٌتعبتتو

 ثحبلا دعب يل رهظف ؛«أطوملا» ديوس ةياور ىلع اهباحصأ

 :بيقنتلاو

 ئوس ةتسلا بتككلا باحصأ نم ٌدحأ هل جّرَكُي مل هنأ ١

 .هجام نبا

 .طقف ثيداحأ ةينامث هل جرخأ هجام نبا َّنأ ١

 . ةطساو الب ةرشابم هنع يوري هحام نبا نأ _*



 واسس ل8
 الل اسلا لصفلا غم

001 - --ُ 
 «يرهُزلا بَعصُم يبأ ةتاور»

 :اهبحاص -

 مساو «يرهُزلا يريبُزلا ركب يبأ نب دمحأ ١ بعستم وبأ . وه

 :هباحصأب ةّقفتو .هلوق نم هريغو (أطوملا» كلام نع ئىوَر

 .امهريغو «رائيد نباو «ةريغملا

 نب حلاصو متاح يبا نباو «دعس نب ميهاربإ : نع يورو

 .ةماذق

 ليعامسإو ءيلهّذلاو ءملسمو ؛يراخبلا :هنع مورو
 وبأ اذكو ««امهحيحص» يف هنع ملسمو «يراخبلا جرخأو .يضاقلا

 .ةَعْرَر

 ال) :ةنيدملا لهأل لاق هنأ َيوُرَو «ةنيدملا لهأ َهيِقَف وهو

 نم ناكف ء«ايح مكل ٌتمُد ام قارعلا لهأ ىلع نيرهاظ نولازت

 .ةنيدملا لهأ ملعأ

 ةمدقم#» ١١:١ «بيرقتلا»و 250:١ «بيذهتلا بيذهت» «١١0:؟ «كرادملا» )١(

 ] .(0؟) «زجوألا



 .«قودَص وه :ةعرز وبأو يبأ لاق» :متاح يبأ نبا لاق

 .(ثيدحلا ىف قتلا لهأ نم وه) : عيكو لاقو

 ءاضق ُلوَت مث ءةفوكلا ءاضق نسحلا نب هللا ديبع ُهاَلَو

 .ةنيدملا

 .روهشم كلام مامولا لوق ىف رصتخم باتك هلو

 .«ريخب اّلِإ هركذ ًادحأ ملعن ال دقي وه» :ضايع يضاقلا لاق

 ىلع ةدايز هيفو «تاطوملا رخآ هأطوم نإ :مزح نبأ لاقو

 ظ .؟(ثيدح ةئم وحنب تآطوملا رئاس

 يفو «ريكب نب ىيحي ىلع «أطوملا» ىف ىنطقرادلا ُهمَّدَت دقو

 ةئس يفوُت ,يأرلاب ىوتفلل ةمثيخ وبأ هباَع « ىودص وه : «بيرقتلا»

 .ه

 ريكب نباو «بعصم ابأ َّمَدَق هنأ دلخم نب يقب نع درو امك

 يف هخيش يثيللا ىيحي نب ىيحي ٌرقأو .كلام مامإلا نع ةاوّرلا نم
 .سلدنألا

 ىيحي نب هّللأ ديبع ىناتأ «يدنسم تعضو امل» : ّىَقب لاق

 ابأ هيف َتمَّدَق ًادنسُم تعضو كنأ انغلب :الاقف قاحسإ هوخأ هعمو

 .انابأ ترحخأو ءريكب نباو ءبعصم

 لوقل هّتنمَّدَق ينإف ؛بعصم ىبأل يميِدقَت امأ :يقب لاقف

 امأو .هاهوُمَدَقَت الو ًاشيرق اومدق» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ربك» :ملسو هيلع هللا ىلص لاقو «وْنسِل هُنمَّدَق ىنإف ؛ريكب نبا

 .( ربك



 ؛بعصم يبأ |طوم» نم ًاثيدح رشع ةثالث هيف ٍءزجب ترفظ دقو
 قشمدب ةيرهاظلا بتكلا راد تاظوفحم نم قاروأ ةثالث يف عقت

 لضافلا ثّدحُملا هيقفلا اهبتك «(ثيدح 057 عومجم) مقر تحت

 . "م5148 ةنس يسدقملا هللا دبع نب ددمحأ نب هللا دبع نيدلا ٌبحم

 نب دمحأ نب هللا ةبه نب دمحأ لضفلا يبأ :نع اهيوريو

 يلع نب دمحم نب ديؤملا نسحلا يبأ نع ءركاسع نب دمحم
 ةءارق يديسلا رمع نب لهس نب هللا ةبه دمحم يبأ نع «يسوطلا

 نع «يروباسينلا يريجبلا دمحم نب ديعس نامثع يبأ نع هيلع

 قاحسإ يبأ نع .ءيسخرسلا هيقفلا دمحأ نب دهاز يلع يبأ

 بعصم يبأ نع ءيمشاهلا ىسوم نب دمصلا دبع نب ميهاربإ
 ةلمجل ةفلتخم تاعامس ةخسنلا رخآ يفو .«أطوملا ةياور» بحاص

 .ملعلاو لضفلا لهأ نم

 يل رهظو ءًافالتخا تدجو امف «ىيحي ةياور نع اهتلباق دقو
 ذإ «ةيلاع َةلصَّتُم ًةدنسُم «بعصم يبأ أطوم» نم اهاقتنا يسدقملا َّنأ
 امإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نيبو كلام مامإلا نيب اهرثكأ

 .ةثالث وأ «نايواَر

 هنكلو ««يبنعقلا ةياور»ل هتمدقم يف يكرت ديجملا دبع ذاتسألا ركذ ىتلا اهلعل )١(

 نيب امك كلام ثيدح نم يلاوع تسيلو «ةياورلا نم ءزج اهنأ :اهنع لاق



 فورعملا دمحعحم نب رمع ظفاحلا ةمالعلا اهاورو اهبتكو اهجرختسا

 نيرشعو ثالث ةنس اهعامس هل لصحو .هخويش نع بجاحلا نباب

 .امهنيب ًافالتخا دجأ ملو «ىيحي ةياور ىلع اهتلباقف .ةئم تسو

 ,«نيحيحصلا» ىف ةيورم ٌةلصتُم ٌةَدنِسُم ًاثيدح نورشعو ةعبرأ ىهو

 ةثالث اهرثكأ يف ءملسو هيلع هللا ىلص يبنلاو كلام نيب دنسلا ةيلاع

 .نايوار اهيقابو ءٍاَوَر

 نب دمحأ نب , كلام قيرط نم بعصم يبأ ىلإ اهدنسأو

 سموم نب دمحم نب دمحأ نسحلا يب نع مارا م ميماربإ نب يلع

 . بعصم

 نم ؟'بعصم يبأ ةياور' نم ةدرفم ةعطقب ترفظ د دقو

12 
 فكتب ارقي نأ نكمي ميدق طخلاو ءةحفص نيرشعو عست يف

 :باوبألا نم هيفو ««جحلا» نم يناثلا مسقلا ىلع لمتشت

 .شحولا نم مرخخملا لتق ام ًءازج

 اهيف قلعتي امو ةيدفلا -

 . بصحملاب ةالصلا

 «بعصم يبأ ةياور» نم ةعطقلا هذه ىلع يكرت ديجملا دبع ذاتسألا فقي مل )١(

 هقيقحت ةمدقم يف ةياورلا هذه نع ثدحت امدنع همالك ىف اهركذي مل ثيح

 مل كلذك .«كلاسملا راونأ» «باتكلا اذه ىلع هعالطا عم ؟يبنعقلا ةياورال

 . !!؟ةياورلا هذهل امهتعبط يف «بعصم يبأ ةياور» اَقّقَحُم اهيلع فقي
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 .فاوطلا باوبأب قلعتي امو فاوطلا يف لمّرلا -

 . يعسلا

 .هيف ةالصلاو تيبلاو ةكم لوخد

 .ةفرعب فوقولا

 .ريبكتلاو رحنلا مايأو ءاهب ةالصلاو نم ىلإ عفدلا -
 .قلحلاو ديلبتلاو ريصقتلاو كسنلا يف ةكرشلا -

 .رامجلا ىمر -

 . ضئاحلا ةضافإ -

 .تيبلا عادو -

 .ةفرع موي لضف -
 .باوبأ نم هيلع تلمتشا ام لمحم اذهف

 :تدجوف «.ىيحي ةياورب اهتلباق دقو

 ىيحي بيترت َّنأ الإ «باوبألا بيت رت يف امهنيب ًافالتخا

 «ىنمو ؛«ةفرع يف ةالصلاب كلعتي ام ىيحي ركذ :ًالثمف 00

 .دحاو عوضوم يف ميقملا يَلصُي فيكو «ةكمو
 يف ةالصلا باب» ركذ ««ةيدفلا عماج» دعبف بعصم وبأ امأ

 ةالصلا باب» ركذ ,««يعسلا»و «فاوطلاا باوبأ دعب مث «(«بَّصَحَملا

 .«ةفرع يف

 («فاوطلا» باوبأ ىف هركذ ىيحي نِإَف «تيبلا عادو كلذكو

 امو ةفرعب ٌقّلعتي م مث ««فاوطلا» باوبأ ركذف ءبعصم وبأ امأ

 .تيبلا عادو مث ءاهدعب

 .باوبألا تحت ثيداحألا فينصت يف ًافالتخاو - ؟

 ؟ اب“



 ءعبضل م | ىف لىضق هنع هللا ىضر رمع نأ : ثيدح :ًالثمف

 .«شحولاو ريطلا نم باصأ ام ةيدف باب» يف ىيحي هركذ .شبكب
 نم مرَحُملا لتق ام ءازج باب» يف هركذ دقف «بعصم وبأ امأ

 .(شحولا

 .ةاش لتق

 ء/ريطلا نم باصأ ام ةيدف باب» ثيداحأ نمض ىيحي هلعج

 باصأ ام ءازج باب» ًاصوصخم ًاباب هل لعج دقف ءبعصم وبأ امأ
 .ةديص نم مرحملا

 يف عماجلا باأب» ىف ىيحي هلعج ءريغصلاب ٌجَحلا كلذكو

 .«ريغصلاب جحلا» :ناونعب أباب هل درفأف بعصم وبأ امأ

 يف ًاريثك عقي اذهو «هيواتفو كلام لاوقأ ةدايزب ًافالتخاو ٠7

 . «(بعصم ىبأ ةياور»

 : كلذ نمف

 ؟؛ بعصم وبأو ىيحي هاور دقف ««ريغصلاب جحلاا» ثيدح د ا

 يبصلاب ّجَحُي هنأ اندنع رمألا :كلام لاق» :هدعب داز ريخألا ّنأ اّلِإ

 يف ريبكلا هنم عنمي ام لُكو .«بيطلا عنميو «مارحإلل درجيو ريغصلا

 هيف عقت امم ريبكلا هيلإ جاتحي امم ءيش ىلإ جاتحا نإف «همارحإ

 «تيبلاب فاوطلا ىلع يوق نإف .هنع َيِدْفَو كلذ لعف «ةيدفلا

 «لايىمرو لوعسو فاط «رامجلا يمرو «ةورملاو افصلا نيب يعسلاو

 ؟.م



 مرحم وهو ًاديص باصأ نإو ءهنع َيِمْرَو ًالومحم هب تفيط اّلإو

 .مالسإلا ةجَح ؛ٌربكو غلب اذإ هنع يزجُي ال كلذو ءهنع َيِدُق

 .هفاوط ضعب تيبلاب فاط نميف كلام مامإلا لاق :كلذ نمو

 .هيلع بجاولا فاوطلا يف كلذ ناك نإ :لاق هةوضو ضقتنا مث

 ةالصلا ةلزنمب وه امنإو «فاولّلا فنأتسي مث أضوتي مث جرخي هنإف
 . ةبوتكملا

 فاط دقو هءوضو ضقتناو .ًاعوطت هفاوط ناك نإو :لاق

 فنأتسا مث اضوتف جرخ ؛هفاوط متي نأ دارأ نإ هنإف «فاوطأ ةثالث

 .فطي ملو هكرت همامتإ ري مل نإو .فاوطلا

 ىَّلَص دقو لجرلا ٌءوضو ضقتنا اذإ «ةلفانلا ةالصلا كلذكو

 نأ ٌبحأ نإو ءاهمامتإ هيلع بجي ملو اهكرت ًءاش نإف ءاهضعب
 .هبلغ اميف كلذو اهأدتبا مث ءءوضولا هيلع بجو اهّمِيُي

 .هفاوط يف كش نم نع كلام مامإلا لكس :كلذ نمو  ج

 ؟ةعيس مأ «فاط ٌتِسأ يردي الف

 .(فاوطلا عماج) .ها.نقيتسا ام ىلع يبي :لاق

 نم ىيحي ىلع بعصم وبأ هداز ام عيمج رصحأ نأ تدرأ ول

 . لقتسم ِفلَّوَم يف ًَءاجل «كلام مامإلا لاوقأ

 :ٌءاملعلا هركذي امم ةياورلا هذه هب تدرفنا اممو

 رمع نبا نع ًاعيمج ءرانيد نباو .عفان نع ءُكلاَم ١

 ...بَضلا نع لكس ملسو هيلع هللا ىلص هنأ امهنع هللا ىضر

 . ثيدحلا



 «؛ربنملا ىلع وهو» :هيف دازو ءبعصم وبأ دنسلا اذهب درفنا
 رمع نبا نع « هدحو  رانيد نبا نع «كلام نع ةاورلا ةيقبو

 هيلع مالكلا مّدقَت دقو ءامهنع هللا يضر

 هللا ىلص هنأ :هنع هللا يضر دعس نع «باهش نبا نع

 .غزولا لتقب رمأ ملسو هيلع

 هيلع مالكلا يتأيسو ءبعصم وبأ هب درفنا
 هنع هللا يضر رمع نع .باهش نبا نع ءدعس نب دايز نع - "'

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل يتقدَص ترّكذت ينأ الول :لاق هنأ

 . اهتدّدرل

 هيلع مالكلا يتأيسو «بعصم بأ ثيدحلا اذهب درفنا

 ءادمحأ دنسم»و ءةَّنسلا بتكلا يف ام تعبتن 7 دقو ؛اذه

 : يل رهظف .كلام نع بعصم يبأ ةياور نم («يمرادلا»و

 .ًادحاو ًاثيدح هل ئور ًاملسُم َّنَأ

 ثيدح نم ةطساو الب ةرشابم هنع يوري يذمرتلا نأ -

 . ثيداحأ ةثالث كلام

 كلام مامإلا ثيدح نم هنع يوري كلذك هجام نبا نأ “" 
 .ثيداحأ ةعست

 لوأ نم يوغبلل «ةنّسلا حرش» ءازجأ نم رهظ ام َتعَبتَت امك
 ىلع ًاديدش ًادامتعا دمتعي هتدجوف «(ةاكزلا) ىتح (ناميإلا باتك)

 .بعصم نبا ةياور

 ةئم هتلجوف هل هجرخأ ام تيصحأ طقف باوبألا هذه يفو

 . ائيدح نيعبسو ادحاأوو ثيدح
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 ةلكلكل ان امنث أ ماكنا
 م _ عباسلا لصفلا 0

 «دانز نبا ةنا قر»

 : اهبحاص

 دلو ءنسحلا وبأ ءيسبعلا يسنوتلا دايز نب يلع :وهو

 . اهنكسف سنوت ىلإ لقتنا مث ءسلبارطب

 نباو ءدعس نب ثيللاو «يروثلا نايفسو «كلام :نم عمس

 .مهريغو «ةعيهل

 نب دسأو «ةرجشو ءنونْخُسَو «دشار نب لولهبلا :هنم عمسو

 .تارفلا

 نومأم ةقث وهو «قارعلاو زاجحلا ىلإ هيف لحرو ملعلا بلط
 .ضايع يضاقلا لاق امك هلثم هرصعب نكي مل .هقفلا يف عراب

 ناكو «ةيقيرفإ لهأ نم ًادحأ هيلع مدَقي ال دواخش ناكو

 رومأ يف هيتفتسي سنوت ىلإ هبِتاكيَو ءهنم عمسيو هيلإ يتأي لولهبلا

 .ةنايذلا

 اهب اوبتك ءٍةلأسم يف اوفلتخا اذإ ناوريقلاب ملعلا لهأ ناكو

 يف ةيقيرفإ لهأ ريخ وهو .«باوصلاب مهمِلْعُيِل دايز نب يلع ىلإ
 . ملعلل طبضلا

 ؟141



 .ها .«كلام باحصأ داّقت نم ناك» :دسأ لاقو

 حاكنو ٌعويُب يهو ءأبتكو «أطوملا» كلام نع ْىَوَر دقو
 عماج#و (أطوملا» لخدأ نم لوأ وهو «كلام نم اهعمس ٌقالطرو

 نأش يف دايز نب يلع ىلإ لولهبلا بتك دقو .برغملا «نايفس
 .هلل ملعلا بلطي لجر كيتأي :لاقف نونحخس

 هللاو :لاقو «أطوملا»ب هتيب ىلإ يلع هاتأ ءنونُحّس لصو املف

 نمم كنأ ّىلإ بتك لولهبلا يخأ َّنأل .كتيب يف الإ َىلَع هعمست ال
 .هلل ملعلا بلطي

 :هل ليقف كلذ يف راتحاو  هّمَسُي ملو - عيبلا يف ًاباتك لأ
 ةقثلا :«رونلا ةرجش» يف لاق ءهتنز نم ريخ باتك :ِهَمَس

 تام .عرولاو ملعلا نيب عماجلا «ئوتفلا يف هيلإ عوجرملا ظفاحلا

 (0021 4 ةنس

 نم «أطوملا» دايز نب يلع ةياور نم ٍةدرْفُم ةعطقب ترفظ دقو
 فلم 7547 يبتر) مقر تحت سنوتب ةينطولا بتكلا راد تاظوفحم

 ضعب يف مالكلاو ء.ةحفص رشع ةعبس اهتاحفص ددع ء(طخ 07

 ُلمْهُم ميدق طخلاو ءًامامت سومطم لب حضاو ريغ تاحفصلا

 نب يلع انثدح ««اياحضلا» :ةلمسبلا دعب  اهلوأ يفو .ءيدر

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر َّنأ :- هدئسب هقاسو - كلام نع «دايز

 .ًاضيأ ىيحي ةياور يف وهو ءاياحضلا نم يِقّتَي اذام لئس ملسو
 . '""«حئابذلا باتك» نم نيثيدحب ةعطقلا هذه يهتنتو

 )١( «كرادم» :رظنا  ,”51/:1١«ةيكزلا رونلا ةرجش» 2(9١؟) «جابيدلا» )1١(.

 )؟١( تردصو «رفينلا يلذاشلا ةمالعلا قيقحتب ةياورلا هذه نم ةعطقلا هذه تعبط

 .توريب ؛ىمالسإلا برغلا راد نع
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 ىيحي ةياور يف اهلباقي ام نيبو ةعطقلا هذه نيب ٌتلباق دقو
 :رومأ كلذ يف يل لّصحتف

 يهو «ًاباب رشع ينثا ىلع تلمتشا ةعطقلا هذه 2 :لوألا

 :ةخسنلا يف اهبيترت بسحب

 .اياحضلا
2 

 .ةقيقعلا
 ع

 .ةاكزلا

 .باتكلا لهأ حبذ -

 . سوجملا ماعط -

 .ريرتخلا رعشو «ءعابسلاو «ةتيملا دولجب عاتمتسالا - 5

 .ةتيملا رطضملا لكأ - '

 .اهريغو ريطلاو عابّسلا لكأ 4
 .باودلا لكأ 4

 .نمسلا يف ةرأفلا نم تومي ام - ٠

 ١ .رحبلا ديص 020

 .حئابذلا - 7

 1 ١

 عديد بسك سل يح

2 

 :ىيحي ةياور يف ذإ باوبألا بيترت يف فالتخالا :يناثلا -

 :باوبأ هيفو ءديصلا مث «ةاكزلا مث .حئابذلا مث ءاياحضلا

 باودلا لكأو .عابسلا نم بات يِذ 0 لكأ ميرحتو ءرحبلا ديص

 . ةقيقعلا مث «ةتيملا دولج يف َءاج امو

 تحت اهفينصتو ثيداحألا بيوبت يف فالتخالا : ثلاثلا

 .رخآ باب تحت هركذي كاذو «باب تحت ثيدحلا ركذي اذهف باوبألا
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 ةرم ئحض د امهنع هللا يضر رمع نبأ نأ : عفان ثيدح : الثمف و

 ام باب» :لاقف ةصاخ ةمجرت هيف درفأو «ىيحي هركذ اذه .ةنيدملاب

 .«اياحضلا نم ٌبحَتسي

 .«اياحضلا) ثيداحأ ةماع نمض هركذف ؛دايز نبا امأ

 نكي مل امهنع هللا يضر رمع نبا نأ :ثيدح كلذكو

 باي يف ىيحي هدرفأ ثيدحلا اذهف «ةأرملا نطب يف امع يَحْضِب

 نطب ىف امع ةيحضلا باب» :لاقف ةصاخ ةمجرت هل لعجو « لقتسم

 . «ةأرملا

 .«اياحضلا» ثيداحأ ةماع نمض هركذف ؛دايز نبا امأ

 درفأ ىيحي نإ . ةعبس نع ئزجت ةرقبلا نأ :ثيدح كلذكو -

 .«اياحضلا ىف ةكرشلا» :ناونعب ًالقتسم باب هل

 .«اياحضلا» ثيداحأ ةماع نمض دقف ؛دايز نبا امأ

 ةتيملا لكأل رطضملا لجرلا يف كلام مامإلا لوق كلذك -

 .؟ةتيّملا لكأي مأ ءديصلا ُديِعْيَأ ءمرخجُم وهو

 مرخملل لِجَي ال ام باي» ء(جحلا باتك) يف ىيحي هركذ دقف

 . . (هلك

 .«ةتيملل رطٌضُملا لكأ باب» ىف هركذ دقف ؛دايز نبا امأ

 رخأ يف ىيحي هركذ دقف ( (بّصلا لكأ :ثيدح كلذك

 .«بَّضصلا لكأ يف َءاج ام باب» ؛«أطوملا»

 يف «ريطلاو عابسلا لكأ باب» يف هركذ دقف ؛دايز نبا امأ

 . ىيحي عينص نم نقتأو دوجأ اذهو ء(ديصلا باتك)

 ساما
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 ىيحي هركذ دقف «نمسلا يف ةرأفلا عوقو :ثيدح كلذكو

 .(نمسلا يف عقت ةرأفلا يف ءاج ام» :ناوئعب هباتك رخآ يف

 .«امهوحنو ريطلاو عابسلا لكأ باب» يف هركذف ؛دايز نبا امأ

 ءاهقف نم ءاملعلا قافتا لقن ةدايزب فالتخالا :عبارلا -

 نوكت ةراتف ءًاريثك عقي اذهو «لئاسملا نم ةلأسم ىلع ةئيدملا

 .دايز نبا ةياور يف ةراتو «ىيحي ةياور نم ةدايزلا

 :كلذ دهاوش نمو

 بيسملا نب ديعس نع .ءطيسق نبا نع .«كلام ثيدح

 ةاكذ يف ةحيبذلا نطب يف ام ةاكذ» :لوقي ناك هنأ :هنع هللا يضر

 .ها.«هرعش تبنو هُقْلَخ مَن دق ناك اذإ ؛همأ

 , 25” بحي هاورو ؟1ةدايز نبا هاور اذهو

 رمألا كلذ ىلعو :كلام لاق» :ىيحي ىلع دايز نبا داز نكل

 . ؟اندنع

 نبا نع .ىليذلا ديز نب روث نع «كلام كثيدح كلذك

 :لاق «برعلا ىراصن حئابذ نع لئس هنأ :امهنع هللا يضر سابع

 اذهو ءها.4# متم ُمَنِإَف كي موي نمو# :ةيآلا هذه التو «سأب ال
2200 ٠ 

 ىيححيو « دايز نبأ هأور .

 .(856صضص) (؟)

 .؟ةحيبذلا نطب يف ام ةاكز باب» :(حئابذلا باتك) (؟)

 .(857ص) ()

 ,() ةرورضلا ىلع ةاكزلا نم زوجي ام ««حئابذلا» (5)

 ١؟



 لاق . هلذعب كلام مامولا لوق « ىيحي ىلع دايز نبأ داز نكل

 .«اندنع رمألا كلذ ىلعو :كلام

 هيوري ام ضعب ىف دايز نبا يأَر ةدايزب فالتخالا :سماخلا
 .(أطوملا» ىف

 نع كلام لئسو :«أطوملا» ىف ْئوَر هنأ :كلذ دهاوش نمو

 .تامو ديصلا نم ْعِبَسلا هحرخج ام

 ال ؛لمعلا هيلع سيل :دايز نبا لاق» :هلوقب اذه ىلع ىقّلَع
2.0 

 . ”«هلكأي سأب

 .هيواتفو كلام مامإلا لاوقأ ةدايزب فالتخالا :سداسلا

 نأ يل رهظو .مهلامعأو مهلاوقأو نيعباتلا ئواتف نم ريثك ةدايزو

 ىف سيل ًادج ًاريثك ًائيش ؛عونلا اذه ةدايز نم دايز نبا ةياور يف

 ٠ ىيحعي ةياور

 : كلذ دهاوش نمو

 لكأ نع كلام لثسو :باتكلا لهأ حبذ باب يف ءاج ام
 ؟يهسئانكل مهدايعأ يف باتكلا لهأ حبذ ام

 ُج م م

 .همرحأ امو ىفنأ انأ :لاقف

 ممسشلاو - يدوفنل ةحيبذ محش لكأ نع كلام لئسد :لاق

 .(855ص) )١(
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 .يدوهيلا ةلزنمب سيل «كلذ يف ملسُمملا ىلع سأب ال :لاقف

 اذإف «نيملسملا ىلع همّرَحُي ملو ءدوهيلا ىلع كلذ مّرَح هللاو ال

 محشف .َيّكُذ هنأل اهمحش هل لح ؛ةحيبذلا كلت لكأ ملسملل َّلَح
 وه «نيملسملا ىلع ٌءاوس باتكلا لهأ نم مهريغو دوهيلا حبذ ام

 .لالخ مهل

 .مهلاجر حئابذ ةلزنمب باتكلا لهأ ءاسن حئابذو :كلام لاق

 .حبذلا اوقاطأ اذإ مهنايبص حئابذ كلذكو :كلام لاق

 نع ِةَّمَّذلا لهأ لجرلا لأسي نأ سأب ال :كلام لاق -
 امم ؟رمخلا وأ «ةتيملا وأ ءريزنخلا نم ءيش هباصأ له :مهماعط

 .مهتينآ يف نوكي نأ فاَخُي

 «سوجملا نبل نع كلام لكس :لاق :سوجملا ماعط

 .مهماعط نم اوعنص امو «مهنيحطو «مهزبخو همِهِدْبُزَو ءمِهنْبْجَو
 ؟نيملسملل كلذ نم ءيش لكأ هركُي له

 َنأل ءةتيملا نم اعيش طلاخ ٍءىش ّلُك كلذ نم ُهَرْكُي :لاق
 ا . مارح كلذ

 نولعجي مهنأل «ءسوجملا زب ُهركت نحنو :كلام لاقو -

 .ةتيملا خافنأ اهيف

 مهنأ َمَلْعُي نأ اَّلِإ ءهب سأب ال :لاقف كلذ نع عجر مث

 .لكؤي الف .ةتيملا هنم ءيش يف اولعج

 نأ اّلِإ ؛هب سأب الف ءمهنمسو مهُدْبُرَو مِهُّنبَل امأو :لاق -

 وأ «ةتيملا نم نولكأي امم اهب ٌقصلَي امم ءيش مهتينآ يف نوكي

 ؟ ا



 مهنبلب َسأب الف ؛كلذ نم ءيش ةينآلاب نكي مل نإف .ريزنخلا
 سيل مهمحل َّنأل ؛محللا ريغ .مهنيحطو مهزبخو مهنمسو مهدبزو

 دولج عيب هركأ :كلام لاق :ةتيملا دولجب عاتمتسالا 4

 .محللا يدنع ُهِبْشُي دلجلا َّنأل ءتَعُِد نإو اهيف ةالصلاو ةتيملا

 وأ هب عفتني له «ةتيملا ماظع نع كلام لئسو :لاق - ٠

 ؟عابي

 وأ «غبذ اذإ اهباهإ ريغ ءيشب اهنم عفتني هنأ ينغلبي مل :لاق

 .اهرعش وأ ءاهفوص
 تادايز نم يهو «ىيحي ةياور يف تسيل لاوقألا هذه ّْلُك

 .دايز نبا

 .(متالص) )١(
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 ع -
 «ىبحي ةئاور» ىلع تادايزلا ركذ

 نم «ثلاثلا عونلا» يف تادايزلا هذه رُكذت نأ لصألا ناك

 ىلع مهنم ةدايزلا هيف تعقو ام انلصم اننأ اَّلِإ ««عبارلا لصفلا)

 هيف ةدايزلا تناك امو «لصفلا اذه اهل اندرفأو ««ىيحي ةياور»

 وهو كانه هانركذ ؛ىيحي ىوس ضعب ىلع مهضعب نم مهنيب

 ةياور» ىلع هوداأز امب مهتيانع ءاملعلا هب ْنَثعَي مل اذإ 3 ليلق

 . !ىيحي

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم يشمأ تنك :لاق هنع هللا يضر

 ًاَذيَج هئادرب َلَبَجف ىبارعأ هكردأف «ةيشاحلا ظيِلَغ ىنارجت درب هيلعو

 . اديدش

 ةَدِش نم ِدْرَبْلا ةيشاح اهب ترّثأ دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 « كحضف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلإ تفتلاف :لاق

 .ءاطعب هل رمأ مث

 نباو «ىيجي نب ىيحي :ةاوُرلا نم هركذي مل ثيدحلا اذه

 ل



 . يبنعقلاو ,''”بعصملا وبأو «ريفَغ نباو .مساقلا نبأو ( بهو

20 0 

 نب ناميلسو «يريبّزلا بعصم دنع هنأ :ربلا دبع نبا داز

 . "”(أطوملا» جراخ يبنعقلا دنعو هدر

 ديعس نيب ديوس ةياور يف ًاضيأ ةتدجّو دقو :ٌتْلَق

 هجرخأ ٌحيِحَص ٌتيدح وهو .هللا لضفب اذهو «'*”ينائّدَحلا

 .””هريغو ِكلام نع ملسمو ؛يراخبلا
 ىبنلا كردأ ًايبارعأ نأ :هنع هللا ىضر سنأ نب قاحسإ نع -

 .«؟اهل تددعأ امو» :لاقو ؟ةعاسلا تم :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص

 ليلق «ةالصلا ليلقل هللأ لوسر أي ينإ ءهللاو ءيش ال :لاقف

 .هلوسرو هللا ٌّبِحَأ ينأ الإ ؛موصلا

 .«تببحأ نم عم كنإف» :هل لاقف

 ىف ىسيع نب نعم دنع ثيدحلا اذه)» :ىنطقرادلا لاق

 .'هريغ نود («أطوملا»

 )5١75(, ثيدح ١84 .147:7 «ةقدصلا نم هركي ام باب» رخآ يف هاور لب )00(

 مامإلا نع ىلاعت هللا همحر ةمالعلا ديسلا اهلقن انه بعصملا يبأ ةياور يفنو

 . هيف رظني ىتح ًالماك عبط دق بعصملا يبأ ةياورب «أطوملا) نكي ملو «ينطقرادلا
 )١5(. «أطوملا ثيداحأ» (؟)

 )٠١(. هأطوملا دنسم»و 7550(2) ةديرجتلا» (””)

 .(8154) ثيدح (078ص) «ةقدصلا نم هركي ام باب» (4)
 .ة«دوربلا سبل باب» ؛«(سابللا ا :يراخبلا (5)

 )١7(. «أطوملا ثيداحأ» (7)

7 



 . '"”[(ضيأ دْوُي نبا دنع هنأ :ربلا دبع نبا داز نكل

 , 7 ١ نبأو ١ نعم دنع هنأ : ىقفاغلا لاق اذكو

 . "”ًاضيأ يئاَّدلا لاق اذكو

 هتياور يف هتيأر امك «نسحلا نب دمحم دنع ًاضيأ وهو :ُتْلُق

 .اذه نع لفَغ فيك يردأ الف «؟*”ةعوبطملا

 نب ديوس ةيأور» يف هللا دمحب  ثيدحلا اذه تدجو دقو
 هذه ىلإ تاياورلا باحصأ رشي ملو «- '””يدنع  «يناثدحلا ديعس

 . "”ملسمو ,''”يراخبلا هاور حيحص ثيدح وهو «ةدئافلا

 د :لاق هنع هللا يضر سنأ نع «هللا دبع نب قاحسإ نع

 ةنوعم رئب باحصأ اولتق نيذلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 هللا تصَت ءةَيَصْعَو ناوُكَذ لعر ىلع وعدي ءًاحابص نيثالث

 .هلوسرو

 «بهو نبا الو «ءىيحي نب ىيحي :دنع سيل ثيدحلا اذه

 .يبنعقلا الو ءريفع نبا الو ءمساقلا نبا الو

 )١( «ديرجتلا» )551(.

 )١١5(. «أطوملا دنسم» (؟)

 .(9١ا/) «أطوملا فارطأ» (0)
 .("848) دمحم ةياورب «أطوملا» (5)

 «ىلاعت هللا همحر ةمالعلا ديسلا اهيلع لّصحت ىتلا ةيطخلا ةخسنلا :هب ىنعي (0)

 (088ص) «ةلمرألاو ميتيلا لام يف ءاج ام باب» يف ةعوبطملا يف وهو
 .(818) ثيدح

 .رمع بقانم باب :يراخبلا (5)

 7١7:5. «بحأ نم عم ءرملا باب» «(ةلصلاو ربلا باتك) :ملسم (0)

 ؟



 ءريكُب نباو ءيرهُزلا بعصملا يبأو «ءنعم :ةياور يف وهو

 دنعو «يريبزلا بعصمو «يروّصلا كرابملا نب دمحمو «درب نباو
 .''”أطوملا جراخ يبنعقلا

 يردأ الف «ءنسحلا نب دمحم ةياور يف ًاضيأ هت هتيأر دقو :ٌتَلُق

 .""”هركذ نع لفُغ فيك

 يف هللا لزنأ :هنع هللا يضر سنأ لاق ثيدحلا اذه يفو

 .كلذ دعب خسُن مث «ةانأرق ًانآرق ةنوعم رثب باحصأ اولتق نيذلا

 رصتقا مهضعبو هلك ٌهاوَر ةاوّرلا ءالؤه ضعبف :يناّدلا لاق

 . "”هنم لوألا ءزجلا ىلع

 نب ديوس ةياور» يف ثيدحلا اذه هللا دمحب تدجو دقو

 باحصأ نم دحأ رشي ملو .'*”ةلباقملا ءانثأ «يناّثَدَحلا ديعس

 (0يراخبلاو .؟"”دمحأ :هاور حيحص ثيدح وهو ..اذهل تاياورلا
 . "ولسمو

 )١( «أطوملا ثيداحأ» )١6(« «ديرجتلا»و )559(.
 .("85) دمحم ةياورب «أطوملا» (؟)

 )/١1919(. ؛«أطوملا فارطأ» (5

 دنسم١ ًاققحم ركذي ملو 17915(2) مقر ثيدح ((١07ص) ؛عماجلا ماج باب» (:5)

 ءهجرخي مل ىيحي نأ لوقلاب ايفتكا لب ؛«يناثدحلا ةياور» يف هنأ «أطوملا
 دمحأ مامإلا نود ءملسمو يراخبلا نيمامإلل هوزعو

 .716:7 «سنأ دسم ««دنسملا» (6)

 اول «عيجرلا ةوزغ باب» (يزاغملا) :يراخبلا (0)

 558:1١. ؛ةالصلا عيمج يف تونقلا بايب» ؛(دجاسملا) : ملسم 07

 5" ؟



 .هب جَحَو ٌجَح اّلِإ ؛َمْلُحلا هدلو نم ٌدحأ َعْلْبَي الأ هسفن ىلع لعج

 دق يبأ َّنِإ :هل لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ هنبا ءاجف

 ؟هنع جحأفأ ءجحلا عيطتسي الو َرْبَك

 .(معنلا * لاق

 فرطمو «يبنعقلا دنع ثيدحلا اذه» :يناّدذلا لاق

 .«لسرُم ٌثيدَح وهو : )امهريغو

 اذهب ًاضيأ نسحلا نب دمحم ةياور يف هتدجو دقو :تْلُق

 هدلو نم ٌدحأ َعْلِبِي الأ هيلع لعج ناك ًالجر َّنأ :هيفو ءدنسلا
)222 

 هب ّجَح اَلِإ ؛هيقسيو برشيو بنحيف بلخلا

 :هجرخأ دقو .رماع نب طبل لئاسلاو :"”يناّدلا لاق

 .رازبلاو . ىئاسنلا

 هريخأ الجر نأ : نيريس نب دمححبم نع .؟”ينايتخسلا بويأ

 ء يد عه لح 0 د
 نأ عيطتست ال ةريبك زوج ئمأ نإ :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص

 .؟اهنع جحأفأ ؛تومت نأ انفخ اهاتطبر نإو «ريعب ىلع اهلمحن

 .(معناا : لاق

 « نعمو «فرطمو ء يبنعقلاو ءمساقلا نبا : دنع ثيدحلا اذه

 )١( أطوملا دنسم ىف هنع تكسو (7؟؟17) «فارطألا» )١١١(.

 دمحم ةياورب «أطوملا» (؟) )١37(.

 .(777) «فارطألا» (9)

 .ينايتخسلا بويأ نع :بوصألا لعلو .لصألا يف اذكه (:4)

 فري



 نم هريغ اذه ركذي ملو «'''يناّدلا لاق اذك .نسحلا نب دمحمو

 نب ىيحي :وه نيريس نبال ٌربْخُملا لجرلاو «تاياوّرلا بتك باحصأ

 ."'”قاحسإ يبأ

  2#و - 3 ١ 3 .٠ ,

 نم اثيدح بابلا اذه يف ىيحي نب ىيحي ىوَر دقو :تلق

 سابع نب هللا دبع نع ءراسي نب ناميلس ْنأ :باهش نبا قيرط

 ةضيرف نع لأست معُمََح نم ةأرما نأ :هيفو ءامهنع هللا يضر
 ."”خيش وهو اهابأ تكردأ دقو ءجحلا

 .- ةيمعثخلا ثيدح يأ - هيلع ٌقْفَّتُم ٌحيحَص وهو

 ثيدح وه ثيدحلا اذه نوكي نأ هبشُيَو :ىئاّدلا لاق

 : ةلئاقلا ةيمعثخلا ةأرملا ةصق يف امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع

 ئنعملاو ِهِقاسَم يف فِلُّتخا .ثيدحلا ...تكردأ جحلا ةضيرف نإ
 . (؟)رحاو

 ةريره يبأ نع «ثيغلا يبأ نع «يليّدلا ديز نب روث نع -
 ىلع يعاسلا» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر

 راهنلا موصي يذلاك وأ .هللا ليبس يف دهاجملاك . ؛نيكسملاو ةلمرألا

 .«ليللا موقيو

 «ىبنعقلا دنع الو .ءىيحي نب ىيحي دنع سيل ثيدحلا اذه

 ا .بعصملا يبأ الو

 )١( «فارطألا» )5١6(.

 «أطوملا دنسم» (؟) )١١9(.

 .5091:1 ؛هنع جحي نمع جحلا بابا .(جحلا) ؛أطوملا» ()

 )5١6(. «فارطألا» (4)

 ؟ ؟



 نساو .«.فرطمو «.فسوبي نساو ءريكب نباو ٠ نعم .دلع وهو

- . 1 
 0 ” يفع نبأو ءاممثشو نسأو «مسأاقلا نباو 6« ترد

 , ّ 5 0 2 . ع 2

 دئسلا اذهب نسحلا نب دكدمححبم للع ضيا هتمأر لشفو :تلق

005 
 .  اعوفرم

 ءادنسم درب نباو «ريكب نبآو « نعم دنع وهو : ىقفاغلا لاق

 ةريره يبأ ىلع افوقوم فبفس وي نباو ,مسأقلا نسأو هاهو نبأ دنع و

 250 4 ب 8

 . صفق هةنع هلئأ ىصض رز

 ل 20 . .
 . ملسمو 6 يراخبلا :هاور حايحص ثيدح وهو

 نع «ءهذع هلأ يضر ةريره يبأ نع ٠ .نيصحخلا نب دوأد نع

 . ا( رفا وأ فخ ىف لإ قيس ال» :لاق مدسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 5 رقرم اعوطقم ةهلجحعو مساشلا ىسمأ اسي دمع فور . انش د | *مأ ١ له !دكس َ . َ 5 هع ٌ 2 1 17 ١ 1 | ٠

 ةريرضش ىبأ ىلع افوقوم اعوطقم فسوي نب هللا دبع هاورو

 . ةلح هلا ىضر

 م هب للأم يع :لاَقف ع« مساقل فلا ن 5 «أطوملا» جراخ هلصوو

 ةريرش يىد نع «دكمحأ ىبأ نبأ ئىلوُم كلايقس يبأ نع «هدواد

 .هنع هللا ىصر

 )١( «فارطألا»و «(551) (ديرجتلا» )5١١(.

 ) )6.؟رداونلا بابا ("89/) دمحم ةياورب «أطوملا»

 )( ة«أطوملا دلسم» )؟211١.

 1 اهألا | ىلع ةقفنلا بنأبال ء(تاقشلا» (5)

 4 لمارألا | ىلع يعسلا لضف» .(ةاكرلا» (6)
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 , ثيدحلا لهأ نم سيلا ٌفيعَض وهو :يطايمدلا

 ,"7دواد وبأو .“ َ ””لمحأ :هاور «حيحص ثيدحلاو

 . "'مكاحلا هححّبَصو ؛2”هجام نباو ؛22يذمرتلاو ,2©*”ىئاسنلاو
 قبس ال :مهلوق نم .«حانج وأ» :ةدايزب ءاج ام امأ :ًةيِبنَت *

 .عوضوم وهف . حانج وأ «رفاخ وأ فخ ىف الإ

 بتك ىف ةدايزلا هذهب ثيدحلا اذه نوركذي ةاملعلا َّنإف ؛اذلو

 باذكلا عضو نم وه) :لاقو ميقلا نبا هركذ نممو «تاعوضوملا

 . ءآكا 0 ش : م .
 عضو نم هنا يزوجلا نبا ركذو . *!(يرتخبلا بهو نب بهو

 1 ميهاربإ نب باي (0) هاربإ هب ثانغ

 ضيرم وهو جرخ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ :ةعيبر نع -

 ُهَنْؤَي ىتح ذك ْيِبَن تام ام» :لاقو : :هيفو و .مامإلا ركب وبأ ناكف

 .هتمأ نم ٌلجر

 ملو ءامهنم ًاحقنم ًابذهم )5١١(«: «فارطألا»و )١7(. «أطوملا ثيداحأ» )١(
 .يقفاغلا الو ءربلا دبع نبا اذهل ضرعتي

 .هيف عضوم نم رثكأ يف «ةريره يبأ دنسم يف «دنسملا» )١(

 .58:7 «قبسلا يف باب (داهجلا) «دواد يبأل «ننسلا» ()

 .5؟52:5 «ننسلا» (5)

 .1757:7 «ناهربلا يف ءاج ام) ء(داهجلا باوبأ) يذمرتلل «نئسلا» (0)

 .450:7 قبسلا باب ءداهجلا ءهجام نبال «نئسلا» (1)

 .«نيحيحصلا ىلع كردتسملا» (0

 )١١5(. ميقلا نبال «فينملا رانملا» (4)

 55:١. يزوجلا نبال «تاعوضوملا» (9)
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. . 629 
 . ىيحي دنع سيلو « ةهريعو مساقلا نبأ هاور

 هضرم نم ملسو هيلع هّللإ ىلص جرخ هنأ :(حيحصلا» ىفو

 .هنع هللا يضر ركب يبأ بناج ىلإ ئلصَف
 (4) الا ةداسلا هن 4 00

 ©« 0 ىب هد يزل هيك سيلو ع ملسمو 2 يراخبلا هأور

 . ةدايزلا ريعب ىيحي هأور اذكهو

 ,ةدايزلا هذه جرخأ نم نع ثحبلا يف تدهتجا دقو :ُتْلُق
 بَل ْثْمَي مل» :ظفلب ؟”(لامعلا زنك» يف هتدجو كلذ ٍةاناعُم دعبو

 ةريغملا نع مكاحلا هاور هنأ ىلإ راشأو .«هموق نم لجر ُهَمُوَي ىتح

 هنأ ىلإ راشأو .«هتمأ ضعب همؤي ىتح تومي ال ىلا َّنِإ) : ظفلبو

 حيحص تيدح وهو , يبا نعم 0 كتيدلذح ءركب أ دمحأ هأور

 باطخلا نب رمع نع .«باهش نبا نع ءدعس نب دايز نع

 هللا لوسرل يتقدص تركذت يننأ الول :لاق هنأ هنع هللا يضر

 . اهتدَرل ء اذه وحن وأ  ملسو هيلع هللا ىلص

 . "”تاياورلا باحصأ نم هريغ نود اذهب بعصم وبأ درفنا

 ,«غمت) :اهمسا ربيخب اهباصأ ضرأ ؛يه اهركذ يتلا ةقدصلاو

 .هريغ نود طقف )١١١( «فارطألا» )١(

 .«ةلعل مامإلا بنج ىلإ ماق نم باب» «(ناذألا) (؟)

 .«رذع هل ضرع اذإ مامإلا فالختسا باب» (ةالصلا) (9)

 .اهركذ قباسلا :اهباوص لعلو لصألا يف اذك (:5)

 .7١7:1١٠؟ «لامعلا زنك» (5)

 .١25ا/) يزيزعلل «عماجلا حرش# ؛؛رينملا جارسلا» ()

 )5١7(. «فارطألا» (/)

 /١؟؟



 هللا ىلص يبنلا رواشف .هنم سفنأ طق الام ٌبصُي مل ٌةسيِفَن تناكو

 .كلذ لعفف ءافقو اهلعجي نأب هيلع راشأف ءاهرمأ يف ملسو هيلع

 ." «(حيحصلا» يف يراخبلا اهجرخأ ةحيحص ةصقلاو 2000 ١ : . عا

 يف تسيل بعصم وبأ اهاور يتلا ةدايزلا هذه ّنِإ :ىناّدلا لاق
 220 م 11 تالو ١ تكد

 . ةروهشملا تافنّصملا الو «ثيدحلا قرط نم ءىش

 قرف ِ و هر
 . ربلا ليع نباو «يواحطلا :اهاور هنأ رجح نبأ ركذ : تلق

 دصق امنإو ءهتقدص ىلع ْفَسَأَتَي هنأ ةدايزلا هذه لينعم سيلو

 خيبوتلا قيرط ىلع اهئوكن نم ُمُقونُي امو سفنلا ىوَه نع رابخإلا
 هدافأ «كلذب الإ تنعذأ الو تداقنا ام اهنأ يأ ءاهنم ريذحتلاو اهل

 ] . يناّدلا

 رمع كردي مل باهش نبا َّنأل ٌعطقْنُم ثيدحلا نأ عم :ُتْلُق
 ع : 5 :

 .ُ 7 حج نس لاق اذك ءهنع هللا ىضر

 ل

 نمل :لاقف تاولصلا نم ةالص نم فرصنا ملسو هيلع هللا ىلص

 .«؟نالف ينب نم انه

 هللا ىَلص يبنلا لاقف «مهنم لجر هباجأ مث ءدحأ هبجي ملف

 .(؟توعد نيح تبيجت نأ كعنم ام» :ملسو هيلع

 .«بتكي فيك فقولأ باب» (اياصولا باتك) )١(

 )5١8(. «فارطألا» (؟)

 .407:6 «يرابلا حتق» (7)

 .١5”:ا/ قباسلا ردصملا (ة)

 ار



 .رمأ انيف ثدَحح نوكي نأ تيشخ ءهللا يبن اي :لاق

 دق مكبحاص َّنِإ ءريخلا ىلإ اّلِإ ًادحأ وعدأل تنك ام» :لاقف

 ؛هنع اوضقت نأ متيأر نإف ءنيَدب موقلا نع ةنجلا نود َسِبُح

 .«!ولعفاف

 نعم ريكب نبا هتياورب درفلا ءعوفرم لسرم ثيدح اذه

 , ''”كلام

 ءًاضعب اهضعب دُضْعَي ٌةريثك بابلا اذه يف ثيداحألاو :ُتْلُق

 .*"”ًانسح ثيدحلا اهب ريصي

 نب ةملس يبأ نع «هللا ديبع نب رمع ئلوم رضنلا يبأ ملاس نع -
 هللا لوسر ناك :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ءنمحرلا دبع

 تنك نإف ؛هتالص نم غرف اذإف «ليللا نم ىّلَصُي ملسو هيلع هللا ىلص

 .نذؤُملا هيتأي ىتح عجطضا الإو ءيعم ثدحت ةناظقي

 دنع الإ ِهِتاَوُر نم دحأ دنع «أطوملا» يف ثيدحنا اذه سيلا

 . ””ملسمو «يراخبلا هاور حيحص ثيدحلاو «'' 'ىسيع نب نعم

 يردُخلا ديعس يبأ نع «نينح نب ديبع نع ءرضنلا يبأ نع
 ىلع سلج ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر َّنأ :هنع هللا يضر

 ءاش ام ايندلا ةرهز نم هيِتْؤُي نأ هللا ُهرْيَخ ًادبع َّنإ) :لاقف ربنملا

 .«هدثع ام دبعلا راتخاف ؛هدنع ام نيبو

 .هريغ نود طقف (؟571 «فارطألا» )١(

 79:37 «دناوزلا ممجم# (؟9)

 .(١5؟) «قارطألا»و )١54(. («ًأطوملا دتسم»و «4؟194) «ديرجتلا» (9)

 تاككأأكأ (غ)



 .انتاهمأو انئابآب َكانيدق :لاقو هنع هللا ىضر ركب وبأ ئكبف

 .هل ''”انيجعف :لاق

 هللا ىلص هللا لوسر ٌربْخُي خيشلا اذه ىلإ اورظنا :سانلا لاقو

 . انتاهمأو انئابآب كانيدق :لوقي وهو ء«هللا هرّيَخ ٍدِبَع ربُخب ملسو هيلع

 وبأ ناكو رّيَخَملا وه ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكف

 ّئلع سانلا نم َّنإ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 ابأ ٌُتثذختال ًاليلخ ًاَذِخَتُم تنك ولو .ركب وبأ ؛هلامو هِتبحُص ىف
 ساما 5 2 6 ةف 0 2

 الإ ةخوَخ دجسملا يف َّنيَقبَي الو .*' مالسإلا ةوخأ نكلو ءركب

 .””(ركب ىبأ ةخوَخ

 «تادايزلا ىف ىبنعقلا دنع ثيدحلا اذه» :ربلا دبع نبا لاق

 ةعامج «أطوملا» ريغ يف هاور دقو «تاطوملا نم ٍءيش يف سيلو
 , 24 ىللام نع

 نع «نعمو ءانهو نبا هأورو) :دازو «ىناّدلا لاق اذكو

 . *”(أطوملا» جراخ كلام

 رهظ ام مهل رهظ مث ءركب وبأ همهف ام ىلإ ماهفألا لوصو مدعل بجعتلا اذه 01(

 .هسفن ناك ملسو هيلع هللا ىلص هنع ربخأ يذلا دبعلا نأ هل
 .مالسإلا ةوخأ اهنكلو :باوصلا لعلو «لصألا يف تدرو اذكه )١(

 ركب يبأل ةبقنم هيفو هنم لخدي .دجسملا ىلإ ريغص باب حتفلاب :ةخوخلا (")
 . هنع هللأ يضر

 .(71/5) «ديرجتلا» (4)

 )5( «فارطألا» )5١5(.

 نر



 مم 5
 نب دمحم ةياور ىتعبط ىف ل هللا دمحب - هتدجو لقو :تلق

 .؟اذه نع لفغ فيك يردأ الف «'"”(ةيرصملاو «2"'ةيدنهلا) نسحلا

 .هيلع قفتم حيحَص ثيدَح وهو

 دَهُرَج نب نمحرلا دبع نب ةعّرَز نع ءرضنلا يبأ نع ٠

 ٌةفِشُكْتُم يذخفو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اندنع سلج

 مع كَ
 .؟«؛ةروع ْذِخَفلا َّنأ تملع امأ ,.كيلع ّطَغ» :لاقف

 نب نعمو «ريكب يبأ دنع وهو . بعصم يباأو ( ريفع نباو ء بصو

 . فسوي نباو ءدرب نب نتاميلسو « ىسيع

 .«أطوملا» جراخ يف بهو نباو «يبنعقلا :هاورو

 أطوملا ةاور نم ءالؤه ريغ دنع سيلو» :ربلا دبع نبا لاق

 .("”«(أطوملا» ىف

 ىف هتلجو امك ءًاضيأ ديعس نب ديوس دنع وه لب :ٌتَْلَق

 .'*”يدنع ىتلا ةطوطخملا هتياور

 ام ٌنسَح ٌتيدََح اذه» :لاقف هدانسإ يف يذمرتلا ملكت دقو

 .«لصتمب هدانسإ ئرأ

 .ةيدنهلا ةعبطلا ("97) دمحم ةياورب «أطوملا» )١(

 .ةيرصملا ةعبطلا (77770) دمحم ةياورب «أطوملا» (؟)

 )١59(. «ًأطوملا دئسم»و )١14(. «أطوملا ثيداحأ)و :(414) «ديرجتلا» (6)

 كذخف ظطغ» : ظفلب هيفو )80١(« مقر ثيدح :(017”ص) «عماجلا عماج باب» (5)

 .نّيب أطخ وهو «ةعبضلا) ىلإ «ةفّصلا) :ةظفل هيف تحفصت امك ,«كيلع
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 يف كلام دنع لوصوم هثيدح» :«حتفلا» يف ظفاحلا لاقو

 فئِصُمْلا هَفْعْضَو .هححصو نايح نيأو ءهنسح يذمرتلاو ءاأطوملا»

 تركذ دقو «هدنس ىف بارطضالل (خيراتلا» يف - يراخبلا ينعي -

 .هأ ««قيلعتلا قيلغت» ىف ِهِقرَط نم ًاريثك

 فجام نباو «دواد وبأ :اهجرخأ ةريثك دهاوش هلو :ُثْلُق
 .''”يذمرتلاو ءرازبلاو ءمكاحلاو

 َيَفوُت ىتح ًالْخْنِم تيأر ام :لاق دعس نب لهس نع - 4

 .ملسو هيلع هللأ ىلص هللا لوسر

 . ؟نوعئصت متنك فيكو :ليق

 .خفتيو ْفَسْنُي ريعشلا ناك :لاق

 ٍةاَوَر نم دحأ هوري ملو «ىسيع نب نعم هب درفنا ثيدحلا اذه

 . ؟«ًاطوملا»

 ىأر ام :ظفلب «يراخيبلا» هاور مميحص ثيدح وهو :ٌتَلَق

 .هضبق ىتح هللا هثعتبا نيح نم ىِقّنلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .هضبق ىتح هللا هثعتبا نيح نم ًالَخْنِم ىأر ام :لاقو
 ؟لوخنم ريغ ريعشلا نولكأت متنك فيك :ليق
 هانيرث يقب امو ءراط ام ريطيف ههْحْفْنَنَو هْنَحظَن اَنُك :لاق

 .* ”هانلكأف

 )١( «يذوحألا ةفحت» 43١0:8.

 )١859(. «أطوملا دنسم#و ((706) «؛ديرجتلا»و غ(١5) (أطوملا ثيداحأل (؟)

 ] )5١5(, «فارطألا»و

 «نولكأي هباحصأو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك ام باب ء(ةمعطألا باتك) (6)
624:١ 

 ب



 : ل ب نك. هما (د لير . نيهمو

 ةريره يبأ نع ءهيسأ ن ع ءحلاص ىلأ نب لي نع

 اذإ) * لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا بسر نأ : كن هّنلأ يضر

 مترفاس اذإف ءضرألا نم اهظَح لبالا اوطدأف ؛بضَخلا يف مترفاس

 . 7(اهيقنب اهينع [ودرسأف ؛ بَدَجلا ىف

 هوري ملو ءهلحو ريَمْعغ نبأ دنع (أطوملا» يف ثيدحلا اذه

 هللا َّنإ) :هظفلو .نعملا اذه ديؤي ام هتياور يف ىبحي ىورَو
 نعي ال ام هيلع َنيِعُيَو ءهب ائضريو َقفّرلا ٌبِحي ٌقيفَر ىلاعتو كرابت
 نإف ءاهلزانم اهولزنأف مجعلا باودلا هذه متبكر اذإف .فنغلا ىلع

 َّنإف ليلا ريسب مكيلعو .اهيقنب اهيلع اوجناف ةبْدَج ضرألا تناك
 ىلع َسيِرعَتلاو مكايإو .راهنلاب ىوطُت ال ام ليللاب ىوطُت ضرألا
 . '*(تاّيَحلا ىوأمو «باوّدلا قرط اهنإف «قيرطلا

 نب دناميلس ئلوم ديبع ىبأ نع .كلام :نع اذه يوُر

 (!هعفرب ؛؟ نألعم نب دلاخ نع ء«كلملا كع

 .ىقنلا ةيقاب ةيوق تماد ام ريسلا اهيلإ اوعرسأ :يأ )١(

 غ(519١) «أطوملا دئسملو «(؟1/54) «ديرجتلا»و )5١(« «أطوملا ثيداحأ» (5؟)

 )5١١(. «فارطألا»و

 .19250:7” ة؛ريسلا ىف باودلا ةحلصم ةاعارم بابا ء(ةرامإلا) (؟)

 .914:7 «رفسلا يف لمعلا نم هب رمؤي ام باب» ؛(عماجلا) (4)
 (رفسلا يف لمعلا نم هب رمؤي ام باب» .اضيأ «ىناثدحلا ةياور» ىف وهو (5)

 ا .(000) ثيدح (ن14ص)

 ا



 نب دمحم نب مساقلا نع .يليالا كلملا دبع نب ةحلط نع -

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ :اهنع هللا يضر ةشئاع نع «قيدصلا

 . هِصْعَي الف هللا يصعُي نأ رذت نمو ءهعطّيلم هللا َعطُي نأ رذت نمل) : لاق

 . ”ىيحي الإ تاياورلا باحصأ ٌةَناَع ثيدحلا اذه ئوَر
 يع م2
 وهو «ةصاخ ةيصعملا ركذ هيف هنم فرط ىيحي دنعو :ثلق

 ئنعم :لوقي ًاكلام تعمسو :ىيحي لاق :هظفلو .ٌّلسرُم كلذ عم

 الف هللا يصعَي نأ رذئ نم» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق
 . "00هص

 « ىيحي ةياور نم ةعوبطملا خسنلا يف ًادَّتْسُم هركذب ٌرتغت ْ : الو

 حيحص ثيدحلاو :ىبحي ةياوز ىلع ءالكلا ىف هيلع تيت تل وهن

 . " ”(يراخبلا» هاور

 : هنع هللأ يضر ةريره يبأ نع «جرعألا نع «دانزلا يبأ نعغ -

 (0رَحَقَللا ٌةَقدَّصلا َمُعِن» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر َّنأ
 م0 9 . ياا * همي 0

 "”«ءانإب حورتو ءانإب ودغت ةحنم ةاشلاو ؛ " يفصلا

 )١( «فارطألا»و ء(53١) «أطوملا دنسم»و .(؟551) «ديرجتلا» )5١١(.
 .(515) «روذنلا نم زوجي ال ام باب» ء(روذنلا باتك) (؟)

 .«ةعاطلا يف رذنلا باب» .(روذنلاو ناميألا) (7)

 اذك «جئاتنلا ةبيرقلا نبللا تاذ ةقانلا :يأ اهحتف زوجيو ماللا رسكب :ةحقللا (5)

 .2!4:؟ يراقلل «ةاكشملا حرش ةاقرملا) يف

 .اهرد ةرازغل اهراتخيو ءرملا اهيفطصي ام :ىفصلا (0)

 :حنملاو «لاحلا ىلع :ليقو ءزييمتلا ىلع بصنلاب ةيطع يأ ميملا رسكب :ةحنم (7)
 . اهرد بهذ اذإ اهبحاص ىلع اهدري مث اهنبل برشيل ًاريقف نبل تاذ ءاطعإ

 وهو حاورلا تقو رخآ ءانإ ءلمو ةودغلا تقو ءانإ ءلم اهنبل نم بلحي :يأ (0

 .ءاسملا

15 



 دنع وهو .ءبعصملا ىبأ الو «ىيحي :دنع سيل ثيدحلا اذه

 .''”(أطوملا» ىف امهريغ

 . "هيلع ٌقِمَتُم ثيدحلا اذه :«ةاكشملا» ىف لاق
 و هر

 ىطويسلا ٌةاَْرَع دقو '“ ا ,"”(يراخبلا» هجرخأ :ٌتلق
 نأ ىلوالا تنأكو . (عماجلا» ىلع ةدايَرلا يف كلام مامإلا ىلإ ءأ او ًّ + هر - 3 داك 7

 مهوَتُي الثل ءىيحي قيرط ريغ نم كلام دنع وه :لوقيف كلذ دّيَقي
 . قالطإلا دنع دوصقملا وه ذِ « ىيحي قيرط نم هنأ

 : هنح هللأ يضر ةريره يبأ نع ءجرعألا نع «دانزلا يبأ نع -

 ةرثك نع ئنغلا سيل» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق
 .«سفتنلا ىنِغ لونغلا امنإ «ضرعلا

 نود ريكب نباو ءنعم :دنع ثيدحلا اذه :ىنطقرادلا لاق
١ 0 

 . ريع

 كرابملا نب دمحمو درب نبا :دنع ًاضيأ وه لب :ٌتلق

 لاق امك فرطمو .''”ىقفاغلا لاق امك يريبُّرلا بعصمو ءيروُّصلا

 .(ملسم» هجرخأ حيحَص ثيدحلاو 200040 نادل

 )١( (أطوملا دئسمالو غ5(69١4) «فارطألا»و 2(؟ا/5) «ديرجتلا» )5١6(.

 . 6:١ «حيباصملا ةاكشم» (؟)

 .؟نبللا برش بابا ,(ةيرشألا) (9)

 . «ةحينملا لضف باب) «(ةاكزلا) (:5)

 .554:” ؟«ريغصلا عماجلا» ىلإ ةدايزلا مض يف «ريبكلا حتفلا» )0

 .(581) «أطوملا ثيداحأ» (5)

 .(؟59/7) «ديرجتلا» :رظناو )23١48« «أطوملا كلسم)# (500)

 )8( «فارطألا» )5١5(.
 ب (075ص) «عماجملا عماج باب» هتياور يف ًاضيأ يناثدحلا ديوس دنع وهو (9)

56 



 : هنع هللا يضر دير يبأ نع «جرعألا نع «دانزلا يبأ نع

 سانلا لئاقأ نأ ترمأ» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق

 ينم اومصع ؟ هللا لإ هلإ ال :اولاق اذإف ءهللا لِ هلإ ال :اولوقي ىتح

 .؛هللا ىلع مهباسحو ءاهقحب اّلِإ مهسفنأو مهلاومأو مهءامد

200 
 . امهريغ

0 

 نبا الو «ريفغ نبا الو «ىبنعقلا :دنع سيل» :ىقفاغلا لاقو

 :هأور هيلع قفَتُم حيحَص ٌثيدح وهو . "00 بعصم ىبأ الو «ريكب

 . ملسمو ؛يراخبلا

 هنع هللا يضر ةريره يبأ نع «جرعألا نع ءدانزلا يبأ نع

 نورخآلا نحن» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق

 نم ُهائيتوأو ءانِْبَ نم باتكلا اوتوأ مهنأ َديَب .ةمايقلا موي نوقباسلا

 انل سانلاف ءهل هللا انادهف مهيلع هللا ضرف يذلا مهموي اذه .مهدعب

 .«دغ دعب ئراصتلاو ءًادغ دوهيلاف ءْعَبَت هيف

 «ريفُع نباو «٠ نعمو ءمساقلا نبأ ء دنع «أطوملا» ىف اذه

 يبأ الو ءبهو نبا :دنع وه سيلو .افسوي نباوا ءيعفاشلاو

 - ملعأ هللاو  هنوكل ىلاعت هللا همحر ةمالعلا ديسلا هركذي ملو )8١١(4« ثيدح |

 ىرخألا ةيطخلا ةخسنلا يف عدد ؛هدي تحت يتلا ةيطخلا ةخسنلا يف سيل

 ةياورلا هذه ةعبط جارخإ يف اهيلع دمتعملا

 )١( «فارطألا)و «(؟١1) ؛ديرجتلا»و .(؟84) «ًأطوملا ثيداحأ» )5١9(.

 )5٠١(. «أظطوملا دنسم» (0)

 م



 بهو نبا هاورو .ريكب نبا الو .ءىيحي نب ىيحي الو .ءبعصملا

 .''7(أطوملا) ريغ ىف

 . ملسمو «يراخبلا : هجرخأ حيِحَص ٌثيدَح وهو

 أ :امهنع هللا ىضر رمع نبا نع ءرانيد نب هللا دبع نع 91 و

 ال ةرجش ةرجّشلا نم َّنإ) :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .(؟يه ام ينوثدحف .ملسملا لجرلا لثم اهنإو ءاهقرو طقسَي

 .اهلوقأ نأ تيبحتساف «ةلخُنلا اهنأ يسفنب عقوو «يداوبلا

 ؟يه ام هللا لوسر اي انئَّدََح :اولاقف

 . (ةلْخَبلا يهل :لاق

 يذلاب رمع تثّدحُف :امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع لاق

 .اذكو اذك نم ىلإ ٌبحأ اهَنْلَق نوكت نأل :لاقف .ءيسفن يف عقو

 نبا دنع الو «ىيحي نب ىيحي :دنع ثيدحلا اذه سيل

 .مساقلا نبا دنع وهو .«ًأطوملا» يف بعصملا يبأ الو .بهو

 .فسوي نباو ءدّرب نب ناميلسو ءريفع نبأو ءريكب نباو

 . نعمو

 .*'”(ًاطوملا) جراخ تادايّزلا يف يبنعقلا هركذو

 )١( ؛أطوملا دنسم»و «(١ا/١) اديرجتلا#و «(؟1) «أطوملا ثيداحأ» )5١5((

 «فارطألا»و )580١9(.

 «فارطألا»و 2(؟74) ؛ديرجتلا»و .(؟7) «أطوملا ثيداحأ» (؟) )5١4(.

 م



 لثم» :ريكب نباو ءمساقلا نبأ ةياور ياو يلب ا لاقو

 ٌرْيَغَتَي ال ٌتباث ملسُملا ناميإ نأ : .(ملسملا لجرلا
)0 ّ 

 .* ”([دبأ

 هو
+ 

 .هتياور يف نسحلا نب دمحم دنع اضيأ هتدجو دقو :ك _

 20دميحأ :هأور « هيلع قمتم حيحص ثيدحلاو :ٌتَلَق

 :امهنع هللا يضر رمع نبا نع «رانيد نب هللا دبع نع ١
 ٍدَغ يف ام ُملعَي ال :هللا اّلِإ اهُملْعَي ال سمخ بيغلا حتافم :لاق
 ئتم ٌّدحأ ُملعَي امو ءهللا الإ ماحرألا ضيف ام ٌملعَي امو «هلل الإ
 سفن يردت امو «ٌبسكت اذام ٌسْفَن يردت امو «ءهللا لإ رطملا ىتأت

 .هللا اّلِإ ةعاّسلا موُقَت ليتم ُملعَي الو ءتومت ضرأ 5

 نم ريكب نباو ءمساقلا هلباو «ىبنعقلا :هاور ثيدحلا اذه

 ّنَعَم «أطوملا» جراخ هعفرو .افوقوم امهنع هللا يضر رمع نبا لوق

 )١( «أطوملا دنسم» )١18١(.

 .(778) دمحم ةياورب «أطوملا» (؟)

 مقر ثيدح (ه١7 ص) (عماجلا عماج باب» .هتياور يف يناثدحلا دنع وهو (6)

 ةيطخلا ةخسنلا يف هعوقو مدعل كلذ ركذي مل ةمالعلا ديسلا لعلو .(/4؟)

 .ةياورلا هذه نم اهيلإ عج يتلا

 5١:75. («رمع نبا دتسما (8)

 .انربخأ :ثدحملا لوق باب ءملعلا باتك (5)

 .ةلخنلا لثم نمؤملا لثم باب «نيقفانملا باتك (7)

 .5؟8:4 مايصلاو ةالصلا لثم ءاج ام باب لاثمألا باتك (0

 ا



 , ؟30كلام نع

 هيلا ةهرو

 ثيدح وهو 7ىدنع (ديوس ةياور» ىف هتدجوو :ٌتلق

 ٌ . 9 ء 0 9
 . ملسمو ُ ”يراخبلاو ع"”دمحأ :هاور حيحص

 نأ : امهنع هللا يضر رمع نبا نع «رانيد نب هللا دبع نع

 موي اول هل بصني : رداغلا َّنإ» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .«نالف ٌةَرَْدَغ هذه :لاقيف ةميقلا

 نود ريكب نباو «نعم دنع ثيدحلا اذه : ىنطقرادلا لاق

 ('"يئاَّدلاو «يقفاغلاو ءربلا دبع نبا اذه ىلإ راشأو :؟*امهريغ

 يف هتدجو امك ءًاضيأ نسحلا نب دمحم دنع وه لب :ُتَْلُق

.)2 
 . 2١ هتياور

 يبأ الو ءريفَع نبا الو ءمساقلا نبأ :دنع وه سيلو

3 ٠. 

 ف .'"”ىبنعقلا مهنم ؛«ةعامج «أطوملا» ريغ ىف هاآورو

 )١( «فارطألا» )5١5(.

 ,.(4) مقر ثيدح .(0975ص) «عماجلا عماج بابا (5)

 .628 .27 755:17 رمع نبأ دلسم «ءادنسملا» (9)

 .؛رطملا ءيجي ىتم ىردي ال باب» «(ءاقستسالا باتك) (5)
 .(77) «أطوملا ثيداحأ» (0)
 .(5١5)«فارطألا»و )١8٠١(2 «أطوملا دئنسم»و «(7574) «ديرجتلا» (5)

 .(787) دمحم ةياورب «أطوملا» (0)

 ثيدح (ه1 ص) «عماجلا عماج باب» هتياور يف يناثدحلا ديوس دنع وهو (4)

 .(9940) مقر

 .(؟) مقر رداصملا (9)

 "سا



 ع 14 ' - 3
 ٠ 5 : 0 ' 1 ٠

 (ملسماو . كلام 06 يبل هقلا نع «يىراخبلا» هج حخأ مهيححم م ثيدح

 زايد نأ نع «٠ رمعج سا ليعامسإ .ةيرط 0

 : امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع «رانيد نب هللا ديع دع ب
 ال) :رجحلا باحصأل لاق | ملسو هيلع هللا ىلص هللا نوسر أ

 مل نإف ءنيكاب ١ ونوكت نأ ال | َنيِبْذَعَملا موقلا ءالؤه ىنع اونخدت

 .«مهباصأ ام لثم لثم مكبيصي نأ ؛ ( مهيلع اولخدت الف :نيكاب ارلوخت

 ريكب نبأو :يبنعقلا :هأدر ثيدحلا اذه» :ىنطقرادلا ْ ءهيكأأ ءمأ + (1 سرور عا ما أ

)2 
 4 درب ن بأو ..يربيبزلا ادعس 5 ًاضيأ وه لب ا: ها

 2 000 ' 1 ةع
 هن نوح َّى مك نرسححلا سس تكهمعع نا بانكش اذشاو

 وه شسيلو ٠ 3 أاطومتأ) جر راجح يبنعقلا دنع وهوا : ىقفاغلا نق

 0 2 6 8 را 11 : . 2 1 8

 2. 0 5 وهيل 3 انمي . رجحعل ا ا معلا املا نبأ الو 9. ايميل زا نا فد

 00 7 ا 1 < 9 001 3 _ً ل . 3
 «تلام ىفيرل» نم ؛ىراخبلا) هس رجأ محعيجحومق انيذحملاو :٠ انامدق

 ليس مل ب د 1 ل - 3

 .رانيد نبأ نمع ءهرفعج ند ليعامدإ نع (مدسهعلا

3 
 م

 تع ١ 15 .امهلع هللا ىضر رمع نبأ نع «رانيد نب هللأ دايم نع د

 .(77) «اطوبلا كبححأ» 000

 )5١8(. فارطألا»و ,(538) ؟ذيرسلا»

 ,(؟؟*ةز (رداوتلا باتك) .كيمحمم ةءاورب اان ملا)

 مقر ثيدح 20757 ص) (عماجلا عماجلا «هتياور يف يناثدحلا ليوس دلع وهو :5)

 . 4 كا

 .(أ1ملك) !اصوملا كيما (2)

"52+ 



 لوؤسم ٍمكلُكَو عار مكلكا :لاق ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر ٠

 مهم ٌلوؤسَم وهو مهيلع عار سانلا ىلع يذلا ريمألاف . هتيعر نع

 ٌةيِعاَر لجرلا ٌةأرماو .مهنع ٌلوؤسَم وهو هتيب لهأ ىلع عار لجرلاو
 ٍلاَم ىلع ٍعاَر لجرلا ُدِبَعَو ءمهنع ٌةلوؤسُم يهو اهب تيب تيب ىلع

 .«هتيعر نع ٌلوؤسَم مكلُكَو عار مكلكف ءهنع ٌلوؤسَم وهو ِودّيَس

 د يبنعقلاو .ء.ىسيع نب نعمو ءريكب نبا :دنع ثيدحلا اذه

 0 لا

 يف هدنع وه لب .؛أطوملا» يف هوري مل نعقلا نكل . سلك
 , 299 د «أطوملا» جراخ تادايّرلا

 0 - د ُّ م -

 6 )(ديعس نب ديوس ةياور» ىف - هّللأ دمحي د هيدذجو دقو

 سيل (مهريغ نود) : ًاقباس ينطقرادلا لوقف .؟؟”دسحلا نب دمحتمو

 . هقالطإ ىلع
 ِِع ا ' 2 ع

 دم :هاور .هيلع ٌّقْفَتَم حيِحَص ثيدحلاو :تلق

. 6 0 
 . ملسمو ُ يراخبلاو

 هنأ هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع .ركب يبأ ْس هللا ليع نع

 .(7؟) «أطوملا ثيداحأ» )١(

 )5١5(. «فارطألا» :رظناو )١8١(« «أطوملا دئسم#و :(519) «ديرجتلا» (6)

 .(14) مقر ثيدح .(26589ص) ؟عماجلا عماج باب» )0

 .("ة) (دمحم ةياور» (5)

 .0:17 (رمع نبأ دلسم» (0)

 .«ىرقلاو ندملا ىف ةعمجلا باب» ء(ةعمجلا) (1)

 . «لداعلا مامإلا ةليضف باب» (ةرامألا) (0)

١ 



 ةرشع عضب - ةليقثلا :ضوُبَرلاو - ضوُبَر ةلسلسب دجسملا يف طبترا
 نأ داك ىتحو ٌعمسُي ناك امف ءهعمس بهذي نأ داك ىتح «ةليل

 .هرصب بهذي

 نأ دارأ اذإو «ةالصلا ترضح اذإ ُهَلُحَت هتنبا تناكو :لاق

 .ناك امك قاَنَولا يف ِهْدُرَت هب يتأت مث ءغرفي ىتح هتجاحل بهذي

 عيمج نع هلعلو .ءىيحي ةياور هب تدرفنا ام اذه :ٌتْلُق

 .يتأيس امك ءبهو نبا ةياور ادع ام تاياورلا

 .ٌفيِحْصَت وهو «ةمامأ يبأ :مسا انه ةياورلا يف ءاج دقو
 ةصق يهو «ةصقلا هذه بحاص وه ذإ «ةبابل وبأ :هنأ حيحصلاو

 . ةظيرق ينب ةوزغ يف يهو «تاوزغلاو ريسلا بتك يف ةروهشم

 تقاضو ةظيرق ينب نوملسملا رصاخ امل هنأ :2اهُتَصالْخو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اولسرأ ؛ءتبحُنَر امب ضرألا مهيلع

 .مهيلإ هلسرأف ءانرمأ يف هّريشتسُن ةبابل ابأ انيلإ ثعبا نأ :ملسو
 يف نوكبي نايبصلاو ءاسنلا هيلإ عرسأو لاجرلا هيلإ ماق ؛ةوأر املف
 ئرتأ «ةبابُل ابأ اي :اولاقو هولأس املو ءمهمحرو مهل َقَرَق ءههجو

 ؟دمحم مك ىلع َلِزنَت

 . حبابذلا هنأ ِهِقْلَح ىلإ هديب راشأو ءمعن :لاق

 نم يامدق تلاز ام هللاوف :هنع هللا يضر ةبابُث وبأ لاقو

 هيلع هللا ىلص هلوسرو هللا تْنخ دق يْنأ ٌُتفرَع ىتح امهناكم

 ملو - ٍةديعَب ٍةيحان ىلإ بهذ يأ  ئحتناو عجرتساو َمدنَف ءملسو

 )١( ماشه نبال «ةريسلا» 7250:1.
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 .دجسملا ىلإ عرسأ لب ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ِتأِ

 نع .«.كلام نع ءبهو نبا ىئوَر :©” بلا دبع نبا لاق

 هقاس ام وحنب هقاسو «طبترا ةبابُل ابأ َّنأ :ركب يبأ نب هللا دبع

 . ديوس

 اوما َنيَِلأ ايََيط :ةبابل يبأ 5 هللا لزنأو :ماشه نبا لاقو

 تنزن مش 40 ةيئكتت ثأر كيتتأ او واو هلا اذ
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 ةيآلا « يودي ًاوفرتعأ نورت-اءول# : هتبوت

 يف اهنأ امك ءًاضيأ بهو نبا ةياور يف اهّنأ ؛اذهب رهظف
 ادا

 ديوس ةياور

 يذلا باتكلا يف َّنأ :مزح نب ركب يبأ نب هللا دبع نع -
 يلَصُي الأ» :مرح نب ورمعل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هبتك

 .«هيفرط نيب ًاَفلاَخُم الإ دحاولا بوثلا يف مكدحأ

 .“”ةعامجو ءريكب نبا ثيدحلا اذه ْىوَر

 و م
 هب ثعب « ضيفَتْسُم روُهْسَم باتك اذه مزح نبا باتكو :ثلق

 )١( «باعيتسالا) 158:5.
 ل م راج

 يف تلزن .ًاوفررعأ َنورَخاَو# «ةيآ يف نيرسفملا نم ريثك هركذ يذلا فورعملا (0)
 :رظنا .ةظيرق ينب عم هتصق يف ال كوبت ةوزغ نع فلخت امل ةبابل يبأ
 ا ماشه نبا هركذ ام ديؤي ًائيدح يطويسلا ْىوَر دقو .417:1 ريثك
 «لئالدلا» يف يقهيبلاو ؛متاح يبأ نباو «رذنملا نباو «ةبيش يبأ نبا هجرخأ

 .؟09/؟:1 «روثنملا ردلا» : رظنا ءدهاجم نع

 .07948) مقر ثيدح (57؟ص) «عماجلا عماج» ()

 .(؟77) «فارطألا» (5)



 «نيعم نبا هححضصو «نميلا لهأ ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 ("'يناّدلا سابعلا وبأ دافأ اذك .ةّمَج ناعم هيفو

 نع دحاولا بوثلا يف ةالصلا يف اذه ريغ ىيحي ئئورَو

 . '"'”ةملس يبأ نب ورمعو هللا دبع نس رباج

 ةريره ىبأ نع ,هيبأ نع «نمحرلا دبع نب ءالعلا نع

 ننغأ انأ ؛هلك هل وهف ؛يريغ هيف كرشأ ًالمع َلِيَع نم : لجو رع

 .«كرشلا نع ءاكرّشلا

 «هلحو ريفُع نبأ دنع وه» : ينطقرادلا لاق

 1 اضيأ مساقلا نباو» :لاق ربلا دبع نبا نكل :ُتْلُق

 :لاق ذإ ءلاكشإلا اذه ٌليِزُي ام «ىئاّدلا فارطأ» ىف تيأرو

 ("”ةهساقلا نبال تاياورلا ضعب يفو « ريفغ نبأ دنع ثيدحلا اذه»
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 تاياورلا هذه ضعب ئأر ربلا دبع نبا َّنأ ُدْعْبَي الف :ُتْلُق

 مساقلا نبا ةياورل «يسباقلا صخلم» يف هتيأر دقو . ُهْنَتبثأ يتلا

 . ""«ملسم» هآور ٌحيِحَص ثيدحلاو :''"ةطوطخملا

 )١( «فارطألا» )591(.

 15٠0:١. «دحاولا بوثلا ىف ةالصلا ىف ةصخرلا باب» «(ةالصلا) .«أطوملا» (؟)

 .(07) «ًأظوملا دئسم» اذكو .(55) «أطوملا ثيداحأ» ()

 .(759/7) «ديرجتلا» (:)

 )6( «فارطألا» )5١١(.

 .(58) «صخلملا» (5)

 .5؟84:5 «هلمع يف كرشأ نم باب» «(قئاقرلاو دهزلا باتك) (0)
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 ةريره يبأ نع «هيبأ نع «نمحرلا دبع نب ءالعلا نع -

 بؤاثتلا» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق *: لاق هنع هللا يضر

 . ؟عاطتسا ام مظكيلف ب تءانَت مكيف .ناطيشلا نم

 « ريفع نباو ءمساقلا نباو « بهو نبأ : دنع ثيدحلا اذه

 .بفسوي نباو

 .تادايزلا يف ذ يبنعقلا دلع و

 .''""امهريغو بعصم يبأ الو :ريكب نبا دنع سيلو
 ." ملسمو ,*"”7يراخبلا يف حيِحَص ثيدح وهو

 باطخلا نب رمع نأ :نمحرلا دبع نب ورمع نع -

 .همايص ىلإ الو دحأ ةالص ىلإ اورظنت ال :لاق هنع هللا يضر

 اذإو ءْئّدأ َنِمّثتا اذإو ءقدَص ثّدَح اذإ نم ىلإ اورظنا نكلو

 هدجأ ملو ّ' ”ديعس نب ديوس ةياور ىف هتدجو ثيدحلا اذه ّخ - . ٠
 فالتخنا ىف بتك نمم ذحأ هنع ملكتي ملو .ىيحي ةياور يف 9. 8 9 5 03 يلع # .

 ”كرابمتلا نبلو .كلام_ :هاور هنأ ىلإ (زربكلا» يف راشأ

 مراكم» يف ذ يطئارخلاو .«ظعاوملا» يف يركسعلاو «دلاسمو

 ,(5؟) «أطوملا دنسما»و «(؟1/7) (ديرجتلا»و «(55) «أطوملا ثيداحأ» )١(
 )5١١(. «فارطألا»و

 .«سيلبإ ةفص باب» «(قلخلا ءدب باتك) (5)
 .«بؤاثتلا ةهاركو سطاعلا تيمشت باب» .(دهزلا) (©)

 .(945) ثيدح هاثاص ؟عماجلا عماج بابا 2
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 .''”(قالخألا
0 00 

 . © هوحنب قازرلا دبع هاورو

 نأ :هنع هللا يضر بيسملا نب ديعس نع «باهش نبا نع
 هللا ىلص هنأو «ٌتَقِبْس اهنأ : هبيقو .قبسلا ىف عفدُت "ل تناك ًءاوضَقلا

 .؛ىلاعت هللا هعضو ءًائيش اوعفر اذإ سانلا َّنإ) :لاق ملسو هيلع

 ءىسيع نب نعم مهنمو «ىيحي ريغ هأورو «لسرم ثيدح اذه
 . ”9هدئسأف ؛ ةنلخع هللا ىضر ةريره ىبأ نع ' هبق دازو

 سنأ نع «يراخبلا» هاور .حيحَص ُثيدحلاو :ُتْلُق

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةقان تناك :هيفو هنع هللا يضر

 ىلع كلذ ّقشُف ءاهقبسف هتقانب يبارعأ َءاجف «قبسُت ال ءابُضَعلا

 ."*”ملسو هيلع هللا ىلص لاقف «نيملسملا

 نع «رانيد نب هللا دبع نع هللا دبع يبأ نب ليضُف نع

 جرخ :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع «يرهملا ئلوم ةورع

 «ةربّولا ةرحب ناك املف ءردب لبق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 حرفف «ٌةدجتو ةأرج هنم ُدَكَْذُي ناك دق «نيكرشملا نم لجر هكردأ .

 .هوأر نيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ

 ؟كعم بيصأف ٌكعِبَنأ الأ «دمحيمم اي :لاق هكردأ املف

 .584:7 «لامعلا زنك» )1١(

 .2١ا!/:١1 ؟قازرلا دبع فنصم» (؟)

 | )١518(. «فارطألا» (0)

 .«ملسو هيلع هللا ىلص هللأ لوسر ةقان سابا .(داهجلا) (5)
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 هلاب نمؤتأ» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاق

 . (كرشمب نيعتسن نلف .عجراف» :لاق .ال :لاق .«؟هلوسرو

 هللا لوسر هل لاقف .هكردأ ةرجّشلاب ناك اذإ ىتح عجرف

 نلف .عجراف» :لاق :لاق .ةرم َلَّوأ لاق امك ملسو هيلع هللا ىلص

 لوأ لاق امك هل لاقف ءاديبلاب هكردأ مث ءعجرف .«كرشمب نيعتسن

 نمؤتأ» :ةرم لوأ لاق امك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هل لاقف .ةرم

 .معن :لاق .«؟هلوسرو هللاب

 .«قلطناف» :لاق

 فسوي نباو «ريفع نبا دنع ثيدحلا اذه» : ينطقرادلا لاق

 .''”(امهريغ نود
 عا يم ب 2 ْ هدو

 هجرخا حيحص وهو "ا نعم دنع وه لب :ثلق

 . «ملسماا

 نب ةورع نع «ةورع ىلوم بيبخ نع «باهش نبا نع

 .«هللاب ٌناميإ» :لاق ؟لضفأ لامعألا يأ :ملسو
 ل ل ا لل ا هي دوأو : لاق ؟لضفأ ةقانعلا ّيَأَق :لاق 2

 قّرخأ ٌنيِعَت وأ . عئانصلا عنصتاا :لاق 0

 )١( «أطوملا ثيداحأ» )5١(.

 «أطوملا دنسماو ((777ص) «ديرجتلا» (؟) )5١7(, «فارطألا» )5١7(.

 ) )0ظ .لمعلا نسحي ال يذلا قرخألا

 ؟ جاب



 ؟هللا لوسر اي عطتسن مل نإف :لاق

 نع اهب ٌقَّدصَتَت ٌةَقدَص اهنإف ِءَكَّرَش نم سانلا عدت» :لاق

 .«كسفن

 ثيدحلاو .2'"فسوي نباو «بهو نبا :دنع ثيدحلا اذه

 ' .ملسمو «يراخبلا هجرخأو ٌحيِحَص

 اذه نم ًافرط بعصملا وبأو «"”ىيحي ْئوَر دقو :ُثْلُق

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع «هيبأ نع «ماشه قيرط نم ثيدحلا

 ."""«اهلهأ دنع اهسفنأو ًاثمث اهالغأ» :هبفو . ًاعوفرم

 هللا ىلص ناك :لاق راسي نب ناميلس نع «باهش نبا نع

 نأ ركذو «؛ثاركلا الو لّصَبلا الو موُتلا لكأي ال ملسو هيلع
 ..كلذ نم َنودّأَتي ليربجو ةكئالملا

 فرطمو ءريكب نباو ء«مساقلا نبا :نع ثيدحلا اذه
 . ©”اَسرُم وهو ,(9هريغو

 نع ثيدحلا اذه ريغ باتكلا اذه يف ىيحي ئوَر دقو :ُتْلُق

 نم لكأ نم» :هنع هللا يضر بيسملا نب ديعس نع «باهش نبا

 . "”«موثلا حيرب انيِؤؤُي اندجاسم برقي الف «ةرجتشلا هذه --

 )١( «فارطألا» «(554) «ديرجتلا» )151١(.

 قتعلا «أطوملا» (؟) 7:8٠/.

 .(555) «أطوملا دئسم» (9)

 .(؟567) «فارطألا» (8)

 .(78) «أطوملا ثيداحأ» (ه)

 ١7:١. ةالصلا .«أطوملا» (9)
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 َموُتلاو لصّبلا ّلكأ نم» :عوفرملا ثيدحلا يف ءاج دقو
 .ملسم هجرخأ .ةاندجسم نيبرقي الف ؛ثاركلاو

 :هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس نع .«باهش نبا نع -
 . غزولا لتقب رمأ ملسو هيلع هللا ىلص هنأ

 وبأ هب درفنا» :لاقو ءطقف يناّدلا مامإلا ثيدحلا اذه ركذ

 نع ءيرهُزلا نع «هريغو رمعم هأور .عوطقم هنأ :لاقو «.بعصملا

 , 30(] وُضَوَم هيبأ نع .صاقو يبأ نب لعس نب رماع

 هر
 .هدجأ ملف «ىيحي ةياور» يف هنع ٌتثحَب دقو : تلق

 ُمأ نع ناخيشلا هجرخأو ءرمعم نع «ملسم» هجرخخأ دقو
 .«ميهاربإ ىلع خفني ناك هنإ» :ةدايز هيفو ءًاعوفرم ًادنسُم كيرَش

 يبأ نع «٠ .يملسألا يلع نب ةلظنح نع .باهش نبا نع -

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره

 . «امُهينَنيَل وأ .ًارمتعم وأ ًاًَجاَح ءاحورلا فِ حجب ميرم نبا َنّلِهُبَلا

 نب نمحرلا دبعو ؛«نعمو بهو نبا .دنع ثيدحلا اذه

 ٌتيدح وهو .''”تاياورلا باحصأ نم مهريغ دنع سيلو .مساقلا

 .(ملسم» هاور ٌحيِحَص

 ةريره يبأ نع «بيسملا نب ديعس نع «باهش نبا نع -

 5 :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىن اتأ ًايبارعأ ْنأ :هنع هللا ىضر
 . دوسأ امالغ تدلَو يتأرمأ 2 هللا لوسر

 ميم سا

 )١( «فارطألا» )5١5(.

 )0( «فارطألا» .(550) ؛ديرجتلا» )5١١(.
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 .«؟لبإ نم كل له» : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف

 .معن :لاق

 .رمح لاق .«؟اهناولأ امو» :لاق

 .معن :لاق .؟قروأ نم اهيف له :لاق

 .ُهعَرَت ًاقرع ُهاَرَأ :لاق «؟اهءاج كلذ ئرت ىّنأف» :لاق

 .(قْرِع ُهَعْرَن اذه كنبا لعلف» :هل لاق

 نب نعم :(أطوملا» باحصأ نم هب درفنا ثيدحلا اذه

 نكل ؛ةعامج امهعباتو ءامهريغ هوري ملو «ءبعصم وبأو «ىسيع

 .«أطوملا» ريغ يف

 ؛«يبنعقلا الو ءمساقلا نبا الو ءبهو نبا :دنع وه سيلو

 .''”ريكي نبا الو ءريفُع نبا الو

 وهو «*””نسحلا نب دمحم ةياور يف هتلجو دقو :ٌتْلَق

 .ملسمو «يراخبلا هجرخأ ٌحيِحَص ٌُتيِدَح

 يبأ نع ءيلّوّدلا نانس يبأ نب نانس نع .ءباهش نبا نع

 هللا ىلص هللا لوسر عم اتجرخ :لاق هنع هللا يضر يثيللا دقاو

 ٌةرْذِس نيكرشمللو ءرفكب ٍدهع ُناَنْدِح نحنو َنيَنُح ىلإ ملسو هيلع
 .طاونأ تاذ :اهل لاقي مهتحلسأ اهب نوطوُنَيَو ءاهدنع َنوُفُكَعَي

 ,(7ا) «أطوملا دنسم)»و ,(؟737) «ذيرجتلا»و )١١(«, «أطوملا ثيداحأ» )١(

 )5١8(. «فارطألا»و

 )5١85(. قالطلا باتك (0)

 ٠ت؟



 تاذ انل لعجا ءهللا لوسر اي :انلقف ةردّسلاب انررمف :لاق

 . طاونأ تاذ مهل امك طاونأ

 تلاق امك هللاو متلق ءربكأ هللا» :ملسو هيلع هللا ىلص لاقف

 ُموَق مكنإ :لاق !ةهلآ مهل امك ًاهذإ انل لعجا :ليئارسإ ولب

 .«مكلبق ناك نم َنَنَس ٌنبكرتل .نولهجت
 دنع سيلو «تادايزلا ىف هذحو ىبتعقلا دنع ثيدحلا اذه

 دانسإلا اذه ريغب ملسمو ءيراخبلا :هجرخأ دقو .'ثهريغ

 .قايسلاو
 هللا لوسر َّنأ :ديعس ىبأ نع ءراسي نب ءاطع نع اجرخأو

 ًاربش ءمكلبق نم نيذلا َنَنَس َُعِبتَتلا :لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 .«هومتلخدل ٍّبَّض َرْخَج اولخد ول ىتح ءعارذب ًاعارذو ربشب

 .؟ىراصنلاو دوهيلا :انلق

 !؟«نمف» :لاق

 اذه دقاو يبأ ةمجرت يف رجح نبا ظفاحلا راشأ دقو :ُتْلُق
 يبأ نب نانس نع «يرهُتلا كلذ دنسأو» :لاقو .ةصقلا هذه ىلإ

 . '"”(-يحص دنسب هدْنَم نبا هجرخأ «ىلؤّدلا نائس 0 كي

 نع .«نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع «باهش نبا نع -
 هللا لوسر اي :تلق :لاق «هنع هللا يضر يملسلا مكحلا نب ةيواعم

 اوتأت الف» :لاق .ناهُكلا يتأن اَنُك «ةيلهاجلا يف اهعنصن انك ًارومأ

 .«ناهكلا

 )١( «فارطألا»و «(؟576) «ديرجتلا» )/ا5١(.

 («ةباصإلا» (؟) 5١5:5.,

 ”؟مأ



 هسفن يف مكدحأ هدجي يش كلذ» :لاق .رّيطَتَن اَنُك :تلق

 .ها.«مكنَّدٌصَي الف

 نباو ءمساقلا نبأو ءبمهو نبأ .دنع «أطوملا» يف اذه

 . يسيئتلا فسوي نب هللادبعو ء«ريفع

 ءريكب نبا الو «يبنعقلا الو «ىيحي نب ىيحي :دنع سيلو

 , 0” -عم الو «بعصملا يبأ الو

 . "”«ةاكشملا» يف اذك ««ملسم» هاور ٌحِبِحَص ٌثيدَح وهو :ُتْلُق

 نب تباث نب دمحم نب ليعامسإ نع .«باهش نبا نع
 أي :لاق هنأ ءهنع هللا ىضر سيق نب تباث نع «سامش نب سيق

 .«؟مب) :لاق .تُكلَم دق نوكأ نأ ٌثيشخ دقل هللا لوسر

 يندجأو «لعفن مل امب ٌدمْحُن نأ ٌبِحُن نأ هللا اناهّن :لاق

 اناهنو .لامجبلا بحأ ؤرما انأو ءءاليُحلا نع اناهنو .دمحلا ُتِحَأ
 .توصلا ٌريِهَج ؤرما انأو .ءكتوص قوف انتاوصأ عفرن نأ

 نأ ئضرت امأ .تباث اي) :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف

 . (؟ةنحلا لخدتو ءًاديهش ٌتومتو ءَأدبمَح شيعت

 .ةماميلاب ًاديهش َّلِيَق دقو

 نباو ءريفع نبا :ةياور يف ثيدحلا اذه» :ينطقراّدلا لاق
 8 8 #ج 1-8

 . ""(«أطوملا» باحصأ نم امهريغ نود سيوأ ىبأ

 )١( «فارطألا»و 2(؟57) «ديرجتلا)و «(١؟) «أطوملا ثيداحأ» )5١١(.

 «ةناهكلا ميرحت باب» (مالسلا باتك) يف ملسم هجرخأ :تلق ء055:7 (0

 .(ة779/) ثيدح

 .(9/9) «أطوملا دنسماو 515(2) «ديرجتلا»و )٠١(« «أطوملا ثيداحأ» (9)

 ا



 و هةر
 نسحلا نب دمحم ةياور ىف هللا دمحب  هتدجو دقو :تلفق

 . ”اضيأ
 1 ع 22

 نم ٌفرَط «هنع هللا ىضر سنأ نع «نيحيحصلا» ىفو :ٌّتَلق

 ] .ثيدحلا اذه

 نبا نع .ءدوعسم نب ةبتع نب هللا دببع نع «باهش نبا نع

 هللا لوسر لاق :لاق باطخلا نب رمع نأ :امهنع هللا ىضر سابع

 امنإ ءميرم نبا ىسيع َيِرْطَأ امك ينورطت ال١ :ملسو هيلع هللا ىلص
 .«هلوسرو هللا دبع :اولوقف ءّدْبَع انأ

 دحاو دنع سيلف «ءةاوّرلا نيب نم ىبنعقلا هب دّرفَت ثيدحلا اذه
. 52 
 . هريعغ مهبم

 ."”(يراخبلا» هاور ٌَروهشَم َحيِحَص ٌثيِدَح وهو

 دوهيلأ نأ : هنع هللا ىضر رباج نع ءردكنملا نب دمحم نع

 هدلو عاج ؛اهربَد نسم اهلُبق يف هتأرما لىتأ نم : نيملسملل اولاق

 .لوحأ
 ا َّ ع | أَو لس ع ل 106 . 5 2 نأف

 .4مْنِش قر ود محل ثرح و 1:2 : ىلاعت هللا لزن

 سيلو «؛«أطوملا» يف هدحو ىسيع نب نعم دنع ثيدحلا اذه

 .'؟”هتاور نم هريغ دنع

 )١( دمحم ةياورب «أطوملا) )777(.

 .(08) ؛أطوملا دئسم»و «(؟554) «ديرجتلا»و )١1(. «أطوملا ثيداحأ» (؟)

 )5١7(. «فارطألا»و

 .ةفيقسلا ثيدح «ءايبنألا ثيداحأ» (1)

 .(5580) «ديرجتلا» (:4)

 ؟ ها“



 وهو .«عوفرملا دنسملا يف لخاد وهو» :يناَّدلا مامإلا لاق

 . ملسمو «يراخبلا هج رخخأ حبحص ثيدح

 نيج أ نع رمش نب هللا دهع ثّدحُي ةييبح مآ ئلوم حارجلا

 , «ةكئالملا اهئكبصت ال ءسرجلا اهيف يتلا

 00 بع نباو .مساقلا نيأو « ىسيع نب نعم : دنع اذه

 ةبيبح 1 نعا١ :هيف لاقف «أطوملا» جراخ بصو نبا هأورو

 نم ةعامج الو .ىبنعقلا دلع وه سيلو . "”0اهنع هللا ىضر

 ١ م
 : ةأورلا

 ٌةقْفُر ةكئالملا بحصت 2 الد : ظفلب هوحلن (ملسماا دنعو : تلق

 نب دمحم ةياور يف هتلجو دقو ,.'؟!«سرج الو ءٌبلك اهيف

 , 00 سحلا

 هّلئا لوسر نأ :اهنع هللا يضر رمع نبا نع .عفان نع

 )١( «أطوملا فارطأ» )١198(.

 ثيدحلا ْنأ هركذ بقع (000ص) «أطوملا دنسم» يف يقفاغلا مامإلا لاق (؟)
 فسوي نباو ءبهو نبا امأو» :لاق ءمساقلا نباو ءنعمو ءريفع نبا :دنع

 هيف 00 «أطوملا» جراخخ هاور هنأ ركذ مث («(ةبيبح أ نع) :هيف الوقي ملف :

 .«حارجلا نبا نع :نعم ةياور يفو :ًاضيأ لاقو .«ةبيبح ّمَأ نعد

 .(١5؟) «فارطألاةو 567((2) «أطوملا دنسماو ,(؟79/) ؟ديرجتلا» ()

 ا ا“ «سابللا باتكا 0ع(

 .(77550) دمحم ةياورب «أطوملا» (6)

 6غ



 . 5 2 00 ِ و 8 ب

 .'مارح رمح لكو ءرْمَخ ٍرِكْسُم لك» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 ةعامج ةعباتو «هذحو ىسيع نب نعم هب درفنا ثيدحلا اذه

 .«أطوملا» ٍةاوُر رئاس هفقوو ««أطوملا» جراخ

 اذه هدنع سيلف ءىيحي نب ىيحي ريغ» :يناّذلا لاق
000 

 . («ثيدحلا

 اذهيو ظفللا اذهب درفنا ىسيع نب نعم َّنأ هدوصقم :ُتْلَق

 يبأ نع «باهش نبا قيرط نم «ىيحي ةياور» يف َءاج دقو ءدنسلا

 هللا لوسر لئس :اهنع هللا يضر ةشئاع نع «نمحرلا دبع نب ةملس
 ا ؟عتبلا نع ملسو هيلع هللا ىلص

 ."”«مارح وهف ٌركْسأ بارش لك» :لاقف

 .«ملسملا هجرخأ حيحص وهو

 هللا لوسر َّنأ :امهنع هللا يضر رمع نبا نع «عفان نع 0

 .قاوسألا اهب طبهُي ىتح علّسلا يَّمْلَت نع هن ملسو هيلع هللا ىلص
 هركذي ملو ."ريفُع نباو «يبنعقلاو .نعم :دنع ثيدحلا اذه

 )١( «فارطألا)و .(555) ؛«ديرجتلا» )1١(.

 .4568:17 «أطوملا» (6)
 .درب نباو «فسوي نبا «(055ص) «أطوملا دنسم» يف يقفاغلا داز ()

 نم ثيدحلا ظفلل هركذ دعب ١5:17" «ديهمتلا» يف ربلا دبع نبا مامإلا لاقو

 نع ىهْنلا اذه يه ةدوصقملا ةدايزلاو «ةدايزلا نم ةيلاخ اهنأو «ئيحي ةياور»

 ىلع ىيحي اوعبات دق ةعامجو مساقلا نباو ءريكب نبا نأ ركذو «علسلا يقلت
 «يبنعقلاو «؛بهو نبا ىلإ اهازعو ثيدحلا ظفل يف ةدايزلا هذه ركذ مث «كلذ

 يهو» :لاقو ءمهريغ نود ءدرب نب ناميلسو ءفسوي نب هللا دبعو
 نع ىلاعت هللا همحر ديسلا هلقن يذلا لوقلا َّنأ اذهب رهظف .«ةحيحص

0 

 "هه



 نس ىبحيو ؛«ريكب نباو ء بهو نباو ءمساقلا نباو ١ بعصم وبا

20 
 . 200 نييلعي

 0 . 5 0 1 ريع نع ع
 نع .ءجرعالا نع .دانزلا يبأ قيرط نم ىيحي ىورو :تلفق

 اوّقْلَت الد : ظفلب هيلع ًاَقَمَتُم ًاحيحص ًادهاش هنع هللا ىضر ةريره ىبأ

 ١ع 'يهنو» :ثيدحلا اذه ىف ةاوُرلا رضعب دازو» : ْناَّدلا لاق
 نع ىهي يف لب ارو يل

 010 ةىمئلا ركذ د نب د كدلعو .( 5-0

 هب داري «ثيدحلا اذهل بهو نبا ركذ مدع نم يناَّدلاو «ءينطقرادلا مامإلا -
 .امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح نم هوري مل هنأ  ملعأ هللاو

 الو «؛ديرجتلا» يف هركذي ملو )5١7( «فارطألا»و 58(2) «أطوملا ثيداحأ» )١(
 .«أطوملا دنسم»

 .141:7 (ةمواسملا نع ىهني ام باب ««عويبلا) ءةأطوملا» (؟)

 ىلع ةدايزلا ةحصل هركذ بقع 5١7:11 «ديهمتلا» يف ربلا دبع نبا مامإلا لاق (9)

 باحصأ رئاس امأو» :لاق ءامهنع هللا ىضر رمع نب هللا دبع انديس ثيدح ْ

 يهو «دانزلا يبأ ثيدح يف مهدنع ةدايزلا هذهو ىنعملا اذه امنإف «كلام

 رمع نبا نع ,عفان نع هريغو كلام ثيدح نم ةظوفحم ةحيحص

 ىهتنا .«قاوسألا اهب طبهُي ىتح علسلا يقلت نع يهنلا يف امهنع هللا يضر

 . هلم

 .184:7 «أطوملا» (5)

 رمع نبا ثيدح ركذ دعب (270ص) ةأطوملا دئسم# يف يقفاغلا مامإلا ركذ (0)

 سيل» :لاق «ءشجنلا نع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا يهن يف امهنع هللا يضر

 يبأو «ريكب نباو ءمساقلا نبا :دنع وهو .نعم الو «يبنعقلا دنع اذه

 .«ىسلدنألا ىيحي نب ىيحيو «درب نباو «يروّصلا كرابملا نياو «بعصم

 ْ .هنم ىهتنا

 "ت5



 نع ليهنو .«قاوسألا طبهت ىتح علّسلا يَّمَلَت نع ئهت» :ظفلب

 .كلذ ىلع هلل دمحلاف .2''”(شجنلا

 هللا لوسر نأ :هنع هللا يضر رمع نبأ نع «عفان نع

 . "انهم سيلف ؛حالّسلا انيلع لمح نم» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 ءريكب نباو ءبهو نبا :دنع (أطوملا» يف ثيدحلا اذه
 . : (0 2 ٠

 يبنعقلا اذكو («اأطوملا» جراخ نعم هاور لق «يروباسينلا . يحبو

 .«أطوملا» جراخ تادايزلا ىف

 يبأ الو .مساقلا نبا دنع الو ٠ ىيحي نب ىيحي : دنع سيلو

 .'"”بعصملا

 معو
 3 - 0 م .- و -

 وهو 3 ”نسحلا نب دمحم ةياور ىف هتدجو دقو :تلق

 ع 1 م

 .«ىراخبلا» هجرخأ ٌحيِحَص ثيدح

 هللا لوسر َّنأ :هنع هللا يضر رمع نبأ نع عفان نع 5 ا/

 تتام ىتح اهتطبر ٍةَرِه يف ٌةأرما تبَّذُع» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 .«اهيف رانلا تلخدف .ًاعوج

 ِتْنَأ الو اهتمعطأ ِتْنَأ ال :- ملعأ هللاو اهل لاقيف :لاق

 )١( دمحم ةياورب «أطوملا» )9/١؟(.

 يف نعم دنع هنأ يقفاغلا مامإلا ركذ (277ص) «أطوملا دئسم» ةعوبطم يف (0)

 . !!؟«أطوملا»

 دنسماو )٠5١7(2 «فارطألا»و ,.(550) «ديرجتلا»و (؟0) «أطوملا ثيداحأ» (6)

 )11١(. «أطوملا

 .(709) (ريسلا باتك) دمحم ةياورب «أطوملا» (5)

 ؟ عذب



 ضرألا ضاقت نم تلكأف اهتلسرأ ِتْنَأ الو ءاهتسبح نيح اهتيقَس

 . ًاعوج تتام ىنح

 .هلحو نعم نع دانسإلا اذهب «أطوملا» ىف ثيدحلا اذه

 نع «يريبزلا بعصمو «درب نب ناميلسو ء«ريكب نبا :دنع وهو
 ريغ دنع سيلو . هنع هللا يضر ةريره يبأ نع «جرعألا نع «دانزلا يبأ

 .''”7امهريغب الو .نيدانسإلا نيله نم دحاوب «ًطوملا# يف ة ءالؤه

 نب ورمع نب هللا دبع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع 58

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس :لاق امهنع هللا يضر صاعلا

 «سانلا نم ُهَعَِتْنَي ًاعازتنا ملعلا ضبقَي م ال هبا َّنِإ) :لوقي ملسو

 سانلا دخن ٌملاع قبي مل اذإ ىتح .ءاملعلا ِضْبَِي ُهضْفَي نكلو

 .«اولضأو اوُلضَم ٠ .ملع ريغب اوتفأف .اولثسف ًالاهج ًاسوؤر

 نم هركذي مو .هذحو نعم دكنع وه) :ينطقرادلا لاق

 . "78نعم ريغ «أطوملا» باحصأ

 .(77ل1 )/7١  «ديرجتلا»و )١8(«2 «أطوملا ثيداحأ» )١(

 يف هاور دقف «مهدنع هنأ ركذ نم دنس سفنب يناثدحلا ديوس دنع ثيدحلا اذك (؟)
 )4٠0(. مقر ثيدح .(077ص) «عماجلا عماج بابا

 ةياور ركذي مل هنإف .(١58ص) «أطوملا دنسم» يف يقفاغلا مامإلا لعف اذكو

 دق ىلاعت هللا همحر ةمالعلا ديسلاو «هتياور يف ثيدحلا اذهل يناثدحلا ديوس

 مامإلا لوق امهيلإ فاضيو «ربلا دبع نباو ءينطقرادلا مامإلا لوق لقن
 هيلع اوفقو اميف هيلع مهفوقو مدع ببسب امبر .«؛كلذ نع اولفغ دقو «يقفاغلا
 .هيلع اوفقو ام ىوس اوركذي ملف «ةياورلا هذه خسن نم

 )7١(. «أطوملا ثيداحأ» (*)

 ؟ ثم



 , 2920(ضيأ درب نبا دنع وه لب ٠ ُتْلُو

00 
 ."' ملسمو ءيراخبلا هآور حيِحَص ٌثيِدَح وهو

 اهنأ :اهنع هللا يضر ةشئاع نع ءةورع نب ماشه نع

 ءانإ | يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو انأ لستغأ تنك :تلاق

 . ًاعيمج ُفرَتْعَت «ةبانجلا نم دحاو

 يبأو ءمساقلا نباو «ريكب نبا :دنع وه» :ينطقراّدلا لاق

 .'”(مهريغو .فرطمو ء يمهسلا ةفاذح

 ءًائيش ركذي ملو هنع تكس هنأ لإ © تبطقرادلا هركذو :ٌتْلَق

 هنع ٌتثحَب دقو .ًالصأ ربلا دبع نبا هركذي ملو ."" يقفاغلا اذكو

 .هتدجو امف ١ «ىيحي ةياورا٠ ىف هّناغَم ٌتعّبَتَتَو

 . «يراخبلا» هجرخأ ٌحيِحَص وهو

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع ؛هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع

 نم ىتح ءانءاظحأ انيلإ ثعبي باطخلا نب رمع ناك :تلاق

 .عراكألاو سوؤرلا

 .يناّدلا مامإلا هركذي ملو 777(2) «أطوملا دنسم» .(715) «ديرجتلا» )١(
 درب نبأو ءنعم :دنع هنأ (008ص) «أطوملا دنسم» يف يقفاغلا مامإلا ركذ (؟)

 .(59؟8ص) هتياور يف ًاضيأ يناثدحلا ديوس دنع هنكل ءامهريغ نود

 5١08:5. «ملعلا مقر باب» .(ملعلا باتك) (©)

 )5( «فارطألا» )5١١(.

 .(59) «أطوملا ثيداحأ» (5)

 .(5517) «أطوملا دنسم» (5)
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 ةياورا ىف هدجأ ملو 2 ”ديعس نب ديوس للع ثيدحلا اذه

 .تاياورلا فاالتخا ىف بتك نمم لجأ هئع ملكتي ملو ( ( ىيحي

 ةشئاع دنع تناك ةأرما نأ هغلب هنأ :كيعس نب ىيحي نع

 .ةّنَجلا نركذف ٍةوُسِن يف اهنع هللا يضر

 ٌتيِنَر امو ٌتملسأ دقل ؛ةنجلا َنلُخدَأل :َنُهنِم ةأرما تلاقف

 .تقرّس امو

 ؟ةنجلا َنلُجدتل ٌةيَّلأتملا تنأ» :اهل ليقف مانملا يف تيتأف
 «؟كينعي ال اميف نيملكتتو ؟كينغي ال امب ''”نيفلحت تنأو

 :تلاقف اهنع هللا ىضر ةشئاع ىلع تلخد تحبصأ املف

 تثعبف .تلق ام تلق نيح كدنع َنُك يئاللا ةوسّنلا يل يعمجا
 .تأر امب ةأرملا َنهتئَدَحَُم ءاهنع هللا يضر ةشئاع َنهيلإ

 هدجأ ملو ' ””دبعس نب ديوس ةياور يف هتدجو ثيدحلا اذه

 فالتخا ىف بتك نمم ٌدحأ هيلع مّلُكَتَي ملو .«ىيحي ةياور» يف

 .(أطوملا» تاياور

 .ةفلتخُم ٍقّرَط نم ثيداحأ ثيدحلا اذه ئنعم يف تب دقو

 هللا ىلع اولأت ال» :ثيدح هللا ىلع يلأتلا نع يِهّنلا يفف

 هنأو ءهفعض ىلإ يطويسلا راشأ .«هبذكأ هللا ىلع ىّلأت نم هّنإف

 .هنع هللا ىضر ةمامأ ىبأ نع ىنارطلا هجرخأ

 .(١04ص) «عماجلا عماجا باتك 0(

 .«نيلختت» :(2077”ص) «ىناثدحلا ةياور» ةعوبطم ىف (')

 .(805) مقر ثيدح (077”ص) قباسلا ردصملا ()
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 هنأ ىلإ ىطويسلا راشأ ؛ ؟يتمأ نم َنيَلأَتُملل ٌلْيَو» :ثيدحو

 .''”(خيراتلا» يف يراخبلا هجرخأ

 سانلا رثكأ َّنِإ) :ثيدح ينعي ال اميف مالكلا نع ىَهّنلا يفو

 زنك» يف راشأ .«هينعَي ال اميف ًامالك مهرثكأ ؛ةمايقلا موي ًابونذ

 , "76ةنابإلا» يف رصن وبأ هأآور هنأ ىلإ «لامعلا

 نب نيصح نأ :راسي نب ريشب نع ءديعس نب ىيحي نع

 ةجاحل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تتأ هل َةَّمَع ْنأ :هربخأ نصحم

 . معت .تلاق 4؟تنأ جوز تاذأ» : اهل لاق هنأو ءاهل

 ام الإ ُهولآ ام :تلاق «؟تنأ فيك» :اهل لاق هنأ تمعّرف

 . هنع زجعأ

 .«كراَثو ِكتْنَج هنإف ؟هنم تنأ نيأ ىرظناف» :لاق

 .هدحو ريفَع نبا دنع «أطوملا» يف ثيدحلا اذه

 يف زمرو .يناربطلاو 6 لعشس نباو ,يئاسنلا هاور لقو :تلف

 . ؟هنْسُحِل «ريغصلا عماجلا»

 نع «ةعيبر نب رماع نب هللا دبع نع ء«ديعس نب ىيحي نع

 )١( ثيدح 754:5 (ريدقلا ضيف) «ريغصلا عماجلا» )4501(.

 )١( «لامعلا زنك» : 14١ثيدح )459(.

 ((597) «أطوملا دئنسم#و «(778) «ديرجتلا»و )5١(. «أطوملا ثيداحأ» (م)

 )5١(. «فارطألا»و

 1١. :" ؛ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف» (5)

 أ



 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر َتاَب :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع

 .«ةليللا ينسُرْحَي ًاحلاص ًالجر َتيَل» :لاق مث قليل تاذ ًاقرأ
 .«؟اذه نم» :لاقف .حالس توص انعمس ذإ :تلاق

 .هللا لوسر اي كسرحأ ٌتتج صاقو يبأ نب دعس انأ :لاق

 انعمس ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مانف :تلاق

 بعصمو «يبنعقلا :دنع ثيدحلا اذه» : ينطقراذلا لاق

 فالخ وهو :'””يناّدلاو '”ربلا دبع نبا لاق اذكو .«2'”يريبزلا

 . ”هريغ نود يبنعقلا دنع هنأ يقفاغلا لوق

 .ملسمو «يراخبلا هاور ٌحيِحَص ُثيدَحلاو

 نع «مزح نب ركب يبأ نب دمحم نع ءديعس نب ىيحي نع
 هللا ىلص هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع َةرْمَع

 . (هئرويس هنأ ثننظ ىتح راَجلاب ينيصوب ليربج لاز ام” :ملسو هيلع

 .دنّسلا اذهب بعصمو «درب نباو «نعم :دنع ثيدحلا اذه

 نع «ىيحي١ :هيف لاقف «كلام نع ًاعوطقم بهو نبا هاورو

 .مزح نب ركب ابأ ركذي مل «؛ةرُمَع
 يبأ نب هللا دبع نع :«كلامل رخآ دنسب ثيدحلا اذه َءاجو

 .اهنع هللا يضر ةشئاع نع «ةَرْمَع نع «مزح نب ركب

 .(9؟) «ًأطوملا ثيداحأ» )١(

 .(759/8) «ديرجتلا» (9)

 .(517) «فارطألا» (6)
 .(585) «أطوملا دئسم» (4)



 مل هنكل ءمهنود دئسلا اذهب درمنأ .ةهلدجحاو ريكب نبأ دنع وهو

 . "”لوألا دنسلا ظوفحملاو .هيلع عباَتي
 . يسار 7

 . ملسمو «يراخبلا هاور حيِجحَص ثيدحلاو

 ؟ . . 8 ع 2
 ."'”نسحلا نب دمحم ةياور يف هتدجو لقو :تلق

 هللا لوسر َّنأ : هنع هللا يضر سنأ نع «ديعس نب ىيحي نع

 ىتح اوربصاف «ةرثأ يدعب نورتس مكنإ» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 . ؛ين وقلت

 سيلو ««أطوملا» يف ىسيع نب نعم هب درفنا ثيدحلا اذه

 .""«أطوملا» يف ِةاوُرلا نم هريغ هدنع
 2. .٠ 7 ل 7 3

 .ظفللا اذه وحنب (؟7يراخبلا هاآور حيِجص ثيرح وهو : تلق

 ه0 :
 . طظفللا اذهب ملسم هاورو

 هللا ىلص لاق :هنع هللا يضر سنأ نع ديعس نب ىيحي نع

 دبع ونب مث ءراجنلا ونب ؟راصنألا ٍروُد ريخب مكئبنأ الآأ» :ملسو هيلع
 راصنألا ٍروُد لك يفو .جرزخلا نب ثراحلا ونب مث .لهشألا

 .ها.ةريخ

 «أطوملا دئسماو :(719 )71/8  «ديرجتلا»و )71١(«: «أطوملا ثيداحأ» )١(

 )١١7(. «فارطألا»و .(7595)

 .(؟9؟9) دمحم ةياورب «أطوملا» (؟)

 .(9١ا) ؛أطوملا فارطأ»و «(7لال) «ديرجتلا» ()

 ىلع صرحلا نم هركي ام باب# (ماكحألا باتك) «حيحصلا عماجلا» (4)

 .«ةرامإلا

 19:/١57. «ةالولا ملظ دنع ربصلاب رمألا باب» (ةرامإلا باتك) ««حيحصلا» (0)

 ل



 يف «أطوملا» ةاور نم هريغ الو ىيحي دنع سيل ثيدحلا اذه
 نب قاحسإو «بهو نبا :هاور دقو .هدحو نعم دنع اَّلِإ .«أطوملا»
 نبا لاق اذك .«أطوملا» ريغ يف كلام نع ءعابطلا ىسيع
 ,©30 ل1 دبع

 :زمرب '”«ريبكلا حتفلا» يف هل زمر ٌحيِحَص ٌتيِدَح وهو :ُتْلُق
 . نيحيحصلاو «يئاسنلاو «يذمرتلاو «دمحأ

 (...ٍروُد ريخ َّنإ) :ظفلب هاور دقف :"”يراخبلا امأ :ُتْلُق م2 ه

 . خلإ

 . «راصنألا رود ري ١ : ظفلب هأور لققف : *”ملسم امأو

 «ىيحي ةياور» ىلع ةدئازلا ثيداحألا ٌةَلَمَُج هذهف :دعبو
 ءاهلوصأب اهتلباقو اهئاظم يف اهنع ثحبلا هسسهشل و اهتعستت 5 0 م1105 | . 5 موك |

 مامإلا هركذ امم رثكأ هللا دمحب تءاجف ءاهتاجرق َتنْيَبَو اهنجّرَحو
 .تاياورلا تافاللتخا ىف ف نم «هريغو ربلا كيع نبأ

 .(؟الا9/) «ديرجستلا» )١(

 8:1١"!8. «ريبكلا حتفلا» ()

 .«راصنألا رود لضف باب» ؛«(بقانملا باتك) (0)

 .«راصنألا رود ريخخ يف باب» «(ةباحصلا لئاضف باتك) (:)
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 عجارملا سرهف

 «ىلوألا ةعبطلا ءىنطقرادلا رمع نب ىلع نسحلا وبأ ءأطوملا ثيداحأ

 دمحم يلع يبأ نب يلع نسحلا يبأل ءماكحألا لوصأ يف ماكحإلا
 .يدمآلاب فورعملا

 ةداعسلا راد ط «يرمتلا ربلا دبع نب ففسوي ءرمع يبأل «باعيتسالا

 . رصمب

 ركب يبأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج ءأطوملا لاجرب أطّبُملا فاعسإ
 .يبلحلا ىسيع ط .يطويسلا

 «ينالطسقلا دمحم نب دمحأ «يراخبلا حيحص حرش يراسلا داشرإ

 .ةيريمألا «ةسداسلا ةعبطلا

 .يطيقنشلا هللا بيبح دمحم «كلاوحلا ةءاضإ

 نب دمحم هللا دبع يبأ نيدلا سمش «نيملاعلا ٌبر نع نيعقوملا مالعإ

 .ةيراجتلا ةبتكملا «ةيزوجلا ميق نباب فورعملا ركب يبأ

 ركب يبأ نب نمحرلا دبع ليدلا لالج :ثيدحلا حلطصم يف ةيفلألا

 .ةيراجتلا ةبتكملا «يطويسلا

 ىسوم نب ضايع يضاقلا ؛ءعامسلاو ةياورلا لوصأ ةفرعم ىلإ عاملإلا
 .ةرهاشقلا «ثارتلا راد « يبصحيلا

 .يندملا ةعبطم «طاشملا دمحم نسح «يزاغملا يف ىجدلا ةرانإ

 ءربلا دبع نب فسوي رمع وبأ .ءاهقفلا ةثالثلا ةمئألا لئاضف ىف ًءاقتنالا

 ه1 يسدقلا

 يزورملا دمحم نب ميركلا دبع ديعس وبأ مامإلا «يناعمسلا باسنأ

 .دابارديح ءدنهلا .يعفاشلا

 هه



 .ةرهاقلا «يجناخلا ط ءمزح نبال «ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا

 .ةرهاقلا :يولهدلا هللا يلو هاشلا «فالتخالا ببس نايب يف فاصنإلا

 .دنهلا «يروفنراهسلا ايركز دمحم .كلام أطوم حرش كلاسملا زجوأ

 «نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك ىلع ليذلا يف نونكملا حاضيإ

 .ناريإ «ميلس ريم نب نيمأ دمحم نب اشاب ليعامسإ
 رجح نب ىلع نب دمحأ نيدلا باهش ظفاحلا «ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا

 0 .ةداعسلا ط «ينالقسعلا
 .توريب «يزوزعلا يبرعلا دمحم «ةيانعلا يوذ فاحتإ

 .ةرهاقلا ءراونألا ءيحامسلا دمحم دمحم «نازيملا يف ةريره وبأ

 .توريب ءركفلا راد «بيطخلا جاجع دمحم «مالسإلا ةيوار ةريره وبأ

 ,ةفزاج.ملاو للزلا نم ةنسلا ىلع ءاوضأ باتك ىف امل ةفشاكلا راونألا

 .ةيفلسلا ةعبطملا «يملعملا نمحرلا دبع

 نباب فورعملا دمحم نب ىلع نيدلا زع «ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ
 .ناريإ ريوصت «ريثألا
 راد «بيطخلا جاجع دمحم روتكدلا «هتاحلطصمو همولع ثيدحلا لوصأ
 .توريب ءركفلا

 ءراصنألاو نيرجاهملا ديسب ءادتقالا يف راصبألا يلوأ ممه ظاقيإ
 .ةيرينملا ءينالُقلا حون نب دمحم نب حلاص
 .ها7947١ ةنس توريب «سيردإ راد « يناتكلا رصتنملا دمحم «كلام مامإلا

 .يبلحلا ىفطصم ط «يلازغلا دمحم دماح وبأ «نيدلا مولع ءايحإ

 ,يدادغبلا ىلع نب باهولا دبع يضاقلا «فالخلا لئاسم ىلع فارشإلا

 ْ ' .ةرهاقلا ءةدارإلا ةعبطم

 رادلا ءمشاه ديجملا دبع ينيسحلا روتكدلا .ًاهيقفو ًاثّدحُم يراخبلا

 . ةيموقلا

 .فيلأتلا راد .يرافغلا زيزعلا دبع ءةيلحلا ثيداحأ بيترت يف ةيغبلا

 «يناكوشلا يلع نب دمحم .عباسلا نرقلا دعب نم نساحمب علاطلا ردبلا
 .ةداعسلا
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 عبط ءيطويسلا نيدلا للحل .ةأاحنلاو نييوغللا تاقبط يف ةاعولا ةيغب

 «طاشملا دمحم نب نيسح « نيدهتجملا ةمئألا مجارتب نيدشرتسملا ةيغب

 .هواج

 يضاقلا ؛كلام بهذم مالعأ ةفرعمل كلاسملا بيرقتو كرادملا بيترت

 .سافو «توريب ءيكلاملا يبصحيلا ىسوم نب ضايع

 ركب يبأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج ؛كلام أطوم ىلع كلاوحلا ريونت
 . يبلحلا ىسيع .يطويسلا

 .دابارديح ءدنهلا «ينالقسعلا رجح نب دمحأ «بيذهتلا بيذهت

 باهولا دبع قيقحت ةرهاقلا «ينالقسعلا رجح نب دمحأ «بيذهتلا بيرقت

 ْ . فيطللا ديع

 .دنهلا «دابارديح «يبهذلا نيدلا سمش هللا دبع وبأ ءظافحلا ةركذت

 راد «يدادغبلا بيطخلاب فورعملا يلع نب دمحأ ركب وبأ ءدادغب خيرات

 .توريب «يبرعلا باتكلا

 .ةرهاقلا «يسدقلا ءربلا دبع نب فسوي رمع وبأ ءديهمتلا ديرجت

 نب فسوي رمع وبأ ظفاحلا ءديناسألاو ىناعملا نم أطوملا ىف امل ديهمتلا

 ْ .برغملا «ربلا دبع
 ةودن «يروفنراهسلا دمحأ ليلخ ءدواد يبأ نئس حرش دوهجملا لذب

 .دنهلا «ءاملعلا

 ؛«يوونلا فرش نب ىيحي نيدلا ييحم مامإلل «تاغللاو ءامسألا بيذهت

 .ةرهاقلا «ةيرينملا

 .يونكللا يحلا دبع تانسحلا وبأ «ةيهبلا دئاوفلا ىلع ةينسلا تاقيلعتلا

 نمحرلا دبع دمحم يلعلا يبأ ؛يذمرتلا عماج حرش يذوحألا ةفحت

 . ةنيدملاب يبتكلا نسحملا دبع دمحم رشن ؛«يروفكرابملا

 .نيدلا فرش ميظعلا دبع .د «يمالسإلا عيرشتلا خيرات

 يفارقلا سيردإ نب دمحأ نيدلا باهش «ءلوصألا يف لوصفلا حيقنت
 . يكلاملا

 ؟ 1



 رادلا ءيزملا فسوي جاجحلا وبأ «فارطألا ةفرعمب فارشألا ةفحت

 .يابموب «ةميقلا
 .رصمب فراعملا راد ؛ناملكورب لراك «يبرعلا بدألا خيرات

 .ةيرصملا ةئيبلا «نيكرس داؤف «يبرعلا ثارتلا خيرات

 نباب فورعملا يلع نب نمحرلا دبع «لوصألا عماج ىلإ لوصولا ريسيت
 .يبلحلا ىفطصم ط «ينابيشلا عيبرلا

 «يطويسلا نمحرلا دبع نيدلا لالج :كلام مامإلا بقانمب كلامملا نييزت

 .(؟8) ةيريخلا ط
 ةماقتسالا ط «يواوزلا دمحأ رهاط :عضو ءطيحملا سوماقلا بيترت

48 ,. 

 ةمجرت «يلوهدلا هللا يلو هاشلا «(يسراف) أطوملا ةيارد ليهست
 .ه١58١ ةكم ةيفلسلا ط :«يولهد باهولا دبع

 يبأ خيشلل «ةعوضوملا ةعينشلا رابخألا نع ةعوفرملا ةعيرشلا هيزنت

 «ناميلس فسوي يلع ط «ينانكلا قارع نب دمحم نب يلع نسحلا

 .ةرهاقلا
 ط .يطويسلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج ءءافلخلا خيرات

 .ةيراجتلا
 «ناخن نسح قيدص «لوألاو رخآلا زارطلا لهأ نساحم يف للكملا جاتلا
 .يابموب ط

 راد ط ؛ءيطويسلا نيدلا لالج .؛يواونلا بيرقت ىلإ يوارلا بيردت
 ا . ةثيدحلا بتكلا
 نيدلا نيز ظفاحلا ةمدقم حرش «حالصلا نبا ةمدقم حرش حاضيإلاو دبيفتلا
 .ةنيدملاب يبتكلا نسحملا دبع دمحم ط :ىقٌارعلا

 .يونكللا يحلا دبع تانسحلا وبأ «دمحم أطوم ىلع دجمملا قيلعتلا

 .ةيراجتلا ط «يرضخلا دمحم .د «يمالسإلا عيرشتلا خيرات

 يرقلا دبع نب ميظعلا دبع نيدلا يكز ظفاحلا مامإلا «بيهرتلاو بيغرتلا
 . يبلحلا ىفطصم ط «يرذنملا
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 نب ميحرلا دبع هسفن مظانلل «يقارعلا ةيفلأ حرش «ةركذتلاو ةرصبتلا

 .ه100١ ةنس ساف ط «ىيقارعلا نسحلا

 رون ط «يئارسيقلا نبا يسدقملا رهاط نب دمحم «تاعوضوملا ةركذت

 يشارك دمحم

 يناكنمنلا ط «يرئازجلا حلاص نب رهاط ءرثألا لوصأ 0 رظنلا هينجوت

 . ةنيدملاب

 .ادف روكشلا دبع رشن ءريثك نب نيدلا دامع «ريثك نبا ريسفت
 .ىلوألا ةيريخلا ط :يقارعلا دمحأ نيدلا باهش «لوصفلا حيقنت

 حوتفلا راد ط «ةعامج نب ميهاربإ نب دمحم «ملكتملاو عماسلا ةركذت

 . ةرهاقلاب

 ط :يزارلا متاح يبأ نب نملحرلا دبع دمحم وبأ .ليدعتلاو حرجلا

 .دايارديح

 دمحم نب كرابم تاداعسلا يبأل ءلوسرلا ثيدح نم لوصألا عماج

 .رصم ؛ةيدمحملا ةنسلا ط «يرزجلا ريثألا نباب فورعملا

 ربلا دبع نب هللا دبع نب فسوي رمع يبأ ظفاحلا «ملعلا نايب عماج

 .ةيرينملا ط «يبطرقلا يرمنلا

 نب ركب يبأ نب دمحأ نب دمحم هللا دبع يبأ مامإلا «نآرقلا ماكحأ عماج

 .ةيرصملا بتكلا راد ط :«يبطرقلا يجرزخلا يراصنألا جرف

 .ةيرينملا ةعبط «يولهدلا هللا يلو هاشلا «ةغلابلا هللا ةجح

 .وهز وبأ دمحم .نوثدحملاو ثيدحلا

 ةنس ىلوألا ط ؛يروهجألا ةيطع ؛ةينوقيبلا ىلع يروهجألا ةيشاح
 ه1

 رصمب ط ؛يناهبصألا ميعن وبأ ءءايفصألا تاقبطو ءايلوألا ةيلح

 .ةداعسلا ط ءه١5

 نب نمحرلا دبع نيدلا لالجل «ةرهاقلاو رصم رابخأ يف ةرضاحملا نسح
 ْ .ه599١١ رصم ط ءيطويسلا ركب يبأ

 .دنهلا ط «ناخخ نسح قيدص «ةتسلا حاحصلا ركذ ةطحلا
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 .رصم «مراكملا ةعبطم «يرهاظلا حلاف ديسلا ءافصلا ناوخإل افولا نسح
 نب دوعسم «بجاحلا يبأ رصتخم ىلع دضعلا حرش ىلع ينازاتفتلا ةيشاح

 .قالوب ط «ءىنازاتفتلا رمع

 .دادغبب ىنثملا ط «ىبحملل ءرشع يداحلا نرقلا نايعأ ىف رثألا ةصالخ

 ةماقتسالا ط .يطيقتشلا هللا بيبح دمحم «كلام أطوم ىلإ كلاسلا ليلد

 نب ميهاربإ نيدلا ناهرب ؛بهذملا نايعأ ةفرعم يف بهذملا جابيدلا

 .ه١70١ رصم ط .يكلاملا نوحرف نب ىلع

 .رهزألا ط ءةبهش وبأ دمحم دمحم «ةنسلا نع عافد

 . قشمدب هديفح رشن «ىنانكلا رفعج نب دمحم ديسلا «ةفرطتسملا ةلاسرلا

 ىفطصم ط «طاشملا دمحم نب نسح «راونألا ةعلط حرش راتسألا عفر
 . ىبلحلا

 ؟ ا



 تاعوضوملا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 00.0.6000 00000006060 من اممم مم منة ة ملقم ممن ةة يمي ةف مي يمثب ةئطوت *
 : رسل

 ل ا ل فلؤملا ةملك -

 ا" ا ل م م ل م اء م ءءء منة مرمرة لن مم مة ينف باّتكلا ةمّدقم -

 ظ لوألا باتلا
 0 اهب فيرعتلاو «أطوملا» ٍتاَياور ٌرصَح :لوألا لصفلا

 0 ا «بهو نبا ةياوراا

 0 ا اا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ل هام اء و ارعلا» «ىسيع نب نعم ةيأور)

 0 ا «فسوي نبأ ةياور»
 ا ل

 ءف افا م دو ده دم اق د ىار هاف ماع م ماعم ..ل.ااياييييييييييي..تثتت ةريكي نيأ ةيأورلا

 ع م ع م هاه ران عام هاه ل ساعه و دعاس و ساو ساو سه سامو هاش هاس اج جده ع ساو عاشإولاو «ريمع نبا ةياور#

 بعصم ةياور#

5 2 
 00 ع مر مة نر منال م ةر منة مة ل هياء ث م مي مي مي عينت «"يروصلا ةياورا

 هه اف هاف ارز كار امك د. دفان هدر فام ف سماع و دعم ماقد فاق ودق اق هاف ادع «درب نب ناميلس ةياور)

 ها *#  ىل

 مق اف الاوز دق ماك ف دف وفر ف دف اف دف ماعم ور كار دف ده كرام مام ماع اق ام هع اعاقلو (ةقاذح ىبأ ةياورال
 رو

 ل علل ... ؟يلظنَحلا يميمتلا ىبحي ةّياورا
 0 اهعاونأو تاياوّرلا فالتخا بابسأ : يناثلا لصفلا

 0 ا ....... تاياوّرلا نيب تافالتخالا عاونأ

 00 تاياوّرلا فالتخا يف نيفلؤملا جهانم ةّسارد :ثلاثلا لصفلا

 هلق ة نة ة مة مة ةة نة ة مة ة ءءء مة منة مم لف باتكلا ىلع مالكلا

 0 ع ع ع ع ع ع ع يع باتكلا حسن

 نال تاياورلا نيب فالتخالاو قافتالا نطاوم :عبارلا لصفلا

 ؟ ا



 ةيملعلا انتسارد نم ةيناثلا ةقلحلا يه هذهف :دعب امأ

 هتاياورب ٌقلعتت يهو ءسنأ نب كلام مامإلا أطوم» لوح

 2 نيفلؤملا جهانمو ءاهنيب ةنراقملاو كيفي فيرعتلاو

 .مهب فيرعتلاو :نأشلا اذه

 يسلك ليتشا 1 ني ككانلا هةم دمع ملقتنا دقو
 تاياور ىلإ كلاسملا راونأ»ب اهتيمس ويصف ةدع ىلع

010000 

 ديسلا «دتسملا تّدَحملا ةمالعلا مامإلا دلاولا يديس ناكو

 لصأل ةمّدقُم بتك دق هللا ةمحر يكلاملا ا ند واع

 .باتكلا ردص 4 اهانتبثأ هتافو ليّبَق باتكلا

 . كااههرت اظلاخ هلكبو ؛عفانلا ملعلاب هّللا انعفن

 هبتك

 ناكل - توّريَب 1971 ةنتم كلب تاق تي اهشسأ
 عوف. طرب لا هطقمتسة م قلأ 8ةرتلمسم 1971 8عأونأ - ا عطوضمم

 عاوطاتع مقع اامطحسمل ةلأ 8 در, لوب 1971 8ءزعمنكاج - انطقص
 تت تت 222223222 اا املا

 نانبل - تقريب 9424-11 ب.ص +961 5 804810/11/12فله 9 9
 1107 2290 تهريب  حلصلا ضاير +961 5 804813.سكاف »+
 عدوقتا: 52 معد عملةل »أ صترعمط عمم امم ١-62 مدتربطط. ءدرم 1 : راد 0 ا ب 2 ةقرملغلا تكلا |

 نوب .ةل- ذا! صارعدط. عمم اله ال<< 5 10" ةلالمانغ اانا
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